Mert „az Élet él és élni akar”
(26. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)
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Újpesti levelek
Az adventi hetekben van eg y kis idő
a böngészésre, visszatekintésre. Ráakadtam a 4-5 évvel ezelőtt írt tematikus leveleimre, melyeket a MAG levelezőlistájára küldtem be Újpestről. Most ebből válogattam, mert még ma is igen érdekes és
hasznos lehet.

Tűzről, édesvízről
Hideg van, tüzet kell gyújtani, fel kell
töltődni. Erről eszembe jutott valami.
Amint azt már korábban írtam, a Nap által kisugárzott sugárzott töltéseket elektronok továbbítják testünkbe, például a
szőrzetünkön keresztül. A tűz a Nap. A
tűzből, a tábortűzből, az izzó fából, vagy
akár az izzó vasból elektronok lépnek ki.
Ezt hívják termikus elektron kibocsátásnak. Ez is egyfajta elektron sugárzás,
amelynek gyógyhatását (például a redox
folyamatok stimulálását) az emberek évezredek óta ismerik. Az elméleti részletekkel nem foglalkoztak. Régen daganatos panaszokat is kezeltek izzó tárgyakkal
úgy, hogy egy vékony nemezzel letakarták a beteg testrészt, néhány percre közelítettek hozzá egy izzó fát, vagy izzó vasat.
A betegeket naponta kivitték a tűzhöz.
Bolotov a meleget T-vitaminnak hívja. A
tüzet eloltja a víz. Ezen a szálon elindulva elgondolkodtam, miért hívjuk az ivóvizet édesvíznek? Valószínűleg azért, mert a
sós ellentéte az édes. De a keserű ellentéte
is az édes. Tapasztaltam, hogy sós szájízzel ivott forralt víz édesnek tűnik. Már évszázadokkal ezelőtt keserű, vagy sós volt
a szánk íze, mielőtt vizet ittunk. Viccesen
szoktam mondogatni, hogy a fogyókúra
része: ne tegyünk cukrot a kávéba, hiszen
édesvízből készült!

Refluxról

miért hívjuk az ivóvizet édesvíznek?
működnek. A reflux nagyon gyakori probléma. Nekem évekig volt! A refluxnak
több változata létezik, annak függvényében, hogy melyik záróizom záródik ros�szul (a gyomorszáj, vagy gyomorkapu) és
mi jön fel (gyomornedv, és vagy patkóbél

A reflux nagyon
gyakori probléma

Előrebocsátom, csak olyan tanácsot
fogadjanak el, ami nem ellenkezik a
józan ésszel. Minden ember más. Azért
vannak olyan dolgok, amelyek általában
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nedvek). A mar a bú, emésztem magam,
stb., az ismert lelki okok. Hatnak az idegekre! És fordítva.
1.) A nyelőcső záróizmok feszességi, tónus hibája vegetatív idegrendszeri hiba,
akár a csigolyánál kilépő idegpálya meg-

lene inni, ha valamit fel akarunk oldani. Például fröccs, csipkebogyó tea, citromos teák, ecetes-mézes víz. Más példák: gyömbér, gyermekláncfű, fekete ribizke. pH= 6,9 és 5,7 között vannak az
enyhén savanyú italok (egyébként a savak
baktérium ölő hatásúak). A fogzománcból pH=5,3-nál kezd kioldódni a kalcium. Ezért szabad csak enyhén savanyút
inni. A bort legalább 3 az 1-hez arányban
higítani kell vízzel.
A hasonlót a hasonlóval elv alapján a
gyomorégést citromos vízzel is meg lehet
szünteti. Működik. A nejem citrommal
issza a teát, hogy ne égjen a gyomra! Nem
is ég neki. Nem is biztos, hogy savtól ég a
gyomor! A gyomor bírja a savat! Jó vérhígító a tejsavó is. „Hígavér”.

Pánikbetegségről röviden
A pánikbetegséget vegetatív disztóniának, a rohamokat pedig
hipotalamusz krízisnek is hívják.
nyomása, vérellátási zavara is okozhatja.
Nálam úgy néz ki, hogy a béta blokkoló
gyógyszerek tónuscsökkentő mellékhatása okozta a refluxot. Stressz, aggodalom,
félelem ugyanilyen hatású. Ebben az esetben az idegeket kell elsősorban kezelni.
2.) Az a leegyszerűsített gondolatmenet,
amit most írok, kissé szokatlan lesz. Barátom írja: „Az alapprobléma, hogy a gyomorsav valami miatt elkezd felhabosodni, ez túlnyomást okoz a gyomorban, és
ez a hab felkúszik a nyelőcsövön, ez okozza a marást a gyomor felett.” Az embernek két gyomra van. Egy savas (ezt hívjuk
gyomornak) és egy lúgos (ezt hívjuk patkóbélnek). A savas gyomor általában nem
a savtól ég, mert azt jól bírja! A lúg viszont
marja a gyomrot.
A lúg (a hasnyál tele van szódabikarbónával, és az epe és a tripszin találkozásakor egy bináris, nagyon maró anyag
jön létre) a patkóbélből kerülhet be a savas gyomorba (hibás záródásból származó visszáram). A lúg marja a savas gyomor falát, nem a sav. Lúg és sav találkozása habosodást okoz. Erre utalhat Barátom
is! Gyógyítása: hasonlót a hasonlóval. Felfigyelt rá valaki, hogy a savanyú citromlétől (N.B. vagy almaecetes víztől) csökken a gyomorégés? Mert ez serkenti a sósav és pepszin képződést, és legyőzi, semlegesíti a lúgot. A nyelvünk végére helye-

zett csipetnyi sóval is serkenthetjük a sósavképződést. Az ókori görögök étkezés
után egy csipet sót szopogattak. Az iszlám szokásokban étkezés előtt kell egy
csipet sót enni. Sóból lesz a sósav! A sósav és a pepszin megfiatalítja, regenerálja
a gyomor falában levő sejteket. Az is igaz,
hogy szódabikarbónát már nagyon régen
használunk gyomorégés ellen. Az is igaz,
hogy mielőtt kilép a gyomorból a gyomorkapun a gyomortartalom, szódabikarbóna termelése csökkenti a savasságát. A
záróizmok beidegződését természetesen
csak sóval, savval, vagy szódabikarbónával nem lehet rendbe tenni! Az idegpályákat kell rendben tartani! Semmi nem egyértelmű, de működik! Refluxot tornával is
kezelhetünk. Álljunk kisterpeszbe. Emeljük a karjainkat fejünk fölé. Érintsük ös�sze a tenyereinket és végezzünk jobbrabalra hajlongó mozgást.

Vérhígításról
A NaCl és a víz egy igen jó vérhígító
(lásd fiziológiás oldat!, Rehydron:NaCl,
KCl, glukóz, Na-citrát …, arányok). Az
enyhén sós vízben főtt burgonya leve is
kitűnő fiziológiás oldat!
Vizet kissé savanykás változatban kel-
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A pánikbetegek fizikailag a legegészségesebbek! Paradoxon! A pánikbetegséget
vegetatív disztóniának, a rohamokat pedig hipotalamusz krízisnek is hívják. Béta
blokkolók és más gyógyszerek mellékhatása is kiválthatja. Vitafon terápiával is kezelhető, a tarkó közelében. Egyéb általános tanácsok, ahogyan utána olvastam:
- semmi aggodalom, hiszen egészséges
vagy, ezt kell tudatosítani
- semmi szakorvosi agyonvizsgálás-kínzás (kardiológia, ...), hiszen ez nem szervi baj
- semmi gyógyszerezés a nem létező
szervi bajok ellen
- semmi koplalás, egyéb önsanyargatás
(a sportot is beleértve)
- semmi vitamin tabletta, semmi étrend
kiegészítő
- semmi cigi, kávé, erős tea
- semmi fűszeres, inkább a semleges,
egyszerű ételek
- semmi kapkodás, roham esetén statikus testhelyzet és várakozás
- semmi bezárkózás, semmi haldoklás
- „mankóként” lehet szükség esetén bevenni 1 szem 0,25mg-os xanax-ot, vagy
frontint
A sok semmi után marad az ÉLET. A
szeretet megengedett!

Bipolaritás

(szélsőséges kilengések)
Mit mond a bipolaritásról (nem pontosan erről a betegségről) az orosz Borisz

Az újságnak hiszel, nem magadnak, a saját érzéseidnek?
Zolotov matematikus, parapszichológus,
mágus: Hogyan tanulhatunk meg magabiztosan járni az életben? a Vezér című
írásból) Olvasod az újságban valakiről,
hogy milyen „ajajaj”. Aztán meglátod az
illetőt, és látod, hogy „ajajaj”. Miért, neked nincs szemed? Az újságnak hiszel,
nem magadnak, a saját érzéseidnek? Meg
kell tanulni ebben a világban használni a
saját szemünket, fülünket, orrunkat, lelkünket. Meg kell különböztetni a veszélyt,
a jót, a vezért (akitől tanulhatunk), a fecsegőt (őtőle nem érdemes tanulni), ennek
hihetünk, annak nem, ide lefekhetünk,
oda nem, mert ott majd jönnek a tankok.
Azaz saját kölcsönhatásunk a világgal
csak akkor lehetséges, ha megtanuljuk ezt
önállóan tenni. Az ember vagy hisz, vagy
nem hisz. Nincsen közbenső állapot. EZ
AZ EMBER LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA. A „külső civilizáció” szerint a
Föld legnagyobb problémája, hogy a földiek mindent feketére- fehérre osztanak
szét, nincsenek átmenetek, közbenső változatok. Ha közbenső változat alapján is
kell dönteni, mégiscsak dönteni kell. Igen,
nem. Amikor döntesz, 100%-ig biztosnak kell lenned. Az ókori Rómában a fontos döntések meghozatalakor csak mellette, vagy ellene lehetett szavazni. Nem volt
átmeneti zóna, tartózkodás. Így mindenki
részt vett a döntésben. De hogyan döntsünk egymagunk, ha bennünk van a kételkedés férge? Ki kell értékelni a helyes
döntéshez szükséges állapotunkat. Most

olyan állapotban vagyok, amikor általában helyes döntéseket hozok. Most olyan
állapotban vagyok, amikor nem vagyok
erről meggyőződve. Át kell tudni menni abba az állapotba, amikor helyes döntéseket hozunk. Az ember állandóan átmegy az egyik állapotból egy másikba. Az

állapota teszi döntőképessé. A döntések
meghozatala előtt meg kell határozni a saját állapotunkat. Jobbra-balra tekintesz.
Jobbra mindenki fekszik, balra mindenki ül. És hirtelen egy belső zúgást hallasz
és világossá válnak a nem világos dolgok.
Ezt lehet transznak is hívni, vagy a zsenialitás, intuitívitás állapotának. Teljesen
mindegy, hogy nevezzük, a lényeg, hogy
ez érzékelhető. Meg lehet tanulni kivárni
a pillanatot. Ha valaki független akar lenni, meg kell tanulnia meghatározni a saját
állapotát, pontosabban a világhoz viszonyított helyét, térben és időben. Meghatározni a belső változásokat. Ha nem veszi
észre, hogy valahol recseg-ropog a szervezete, akkor beteg lesz. Ha észreveszi, akkor a szervezet, észrevéve, hogy észrevették, aláveti magát, mert felismeri, hogy a
szervezethez képest Ön a VEZÉR. Tanuljon meg uralkodni magán! Ha nem képes a saját szervezetében előidézni a szükséges folyamatokat, akkor hogyan tudja
előidézni őket a sokkal bonyolultabb külső világban? Meg kell tanulnia előidézni a
folyamatokat a saját szervezetében, érezni a valóságát, megtanulni, látni, hallani,
szagolni, megérinteni saját magát belülről.
És akkor meg lehet érteni. Egy rossz szag,
a negatív viselkedés nagyon erős ingerlő
rendszere (N.B. nem véletlenül kísérletezik az USA a félelem szagával!). Csak egy

Ha valaki független akar lenni, meg kell tanulnia meghatározni a saját állapotát, pontosabban a világhoz viszonyított
helyét, térben és időben.
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ukrán villamosmérnök, majdnem atomfizikus, aki állítólag a börtönben hidegfúziós reaktort épített, mert mindenki fázott! Ő az egyik legfurább népi gyógyító.
A fizikusoknak legalább van elképzelésük
a MŰKÖDÉSRŐL. A betegek viszont
nem fizikushoz mennek, hanem orvoshoz. (Az orvosok nem biztos, hogy eléggé elmélyültek a fizikában! Tisztelet a kivételnek!) Ez igaz az angol betegekre is,
de ők már közelebb vannak a megoldáshoz. Ők Physicist helyett Physician-hoz
járnak! Csak az utolsó 2 betű nem stimmel! Ez persze csak egy nyelvészeti vicc
részemről.

Az agy vezérel
(Dr. Emmánuel Revici)

Megfelelő légzéssel befolyásolhatjuk, erősíthetjük
a bolygóideget
kicsi és kész. Beindul egy agresszív szociális viselkedés, a korábbi megszokott modellek tagadása, később az alkotott képzet
lerombolása. A közeli barát képzetéből ellenség képzete lesz. Vagy fordítva: tetszik
egy íz, egy érintés, egy hang. Vagy nem
teszik.

gileg is. Meggyógyította magát. Kitanulta a pszichológiát. Először kábítószer függőkkel foglalkozott, most rákos betegeket
kezel.
A villamosmérnökök közül is sokan
foglalkoznak gyógyítással. Borisz Bolotov

Fizikusokról
Az utóbbi 12 évben több fizikussal is
kapcsolatba kerültem. Sok közülük az
úgynevezett nem elismert tudós. Akikkel
beszéltem: Shipov és Akimov. Torziós tér
téma. A fizikai vákuum elmélete. Külön
történet! Szerintük a torziós generátor jó
hatással van az egészségre. Az egyiptomi
piramisokban is a torziós tér az egyik legfontosabb. Attól nem romlik meg a test, az
étel! Kollektív imával olyan torziós teret
hozhatunk létre, amely másokat jó irányban befolyásol. A templomokban is erős
a torziós tér. Gyógyító fizikusok: Szász
András (rákgyógyítás hyperthermiával
és egyéb beavatkozásokkal), Géczy Gábor. Őt ismerjük, ismeritek. Atomfizikus, tanító, népi gyógyító. Vjacseszláv
Fjodorov, a Vitafon feltalálója. Szergej
Koponyev fizikus, onkopszichológus (az
onkopszichológia kifejezést ő használta
először). Fizikus volt, a rendszerváltozáskor vállalkozó lett. Tönkrement. Egészsé-
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Gondolkodom, céltudatosan agyalok.
Az agy vezérli az embert és az állatot! A
betegség lefolyása sokban függ az agy által
adott választól, reakciótól. Dr. Emmánuel
Revici halálos adag röntgensugárzást
adott patkányoknak.
Az egyik patkánynak a sugárzás előtti
pillanatban levágta a fejét. A tetemek vizsgálatánál spektroszkópia módszerrel az
egyik tetemben konjugált trieneket lehetett kimutatni, a másikban semmi elváltozás nem volt. Hasonló kísérleteket végeztek mások jó száz évvel ezelőtt az ürgék-

kel. A téli álmot alvó ürgét pestissel fertőzték meg, amikor véget ért a téli álom,
felébredt, rövidesen meghalt. Ha megnyugtatjuk a beteget, vagy ő nyugtatja saját magát, kordában tartja az idegrendszerét, enyhébb lesz a reakciója, és enyhébb lesz a betegség lefolyása! Agyaljunk,
de ne vigyük túlzásba! Az agy igen sokszor túlvezérel, túlkompenzál.

Szentlélekzés
Az egyik legjobb általános gyógymód,
kiegészítő eljárás a légzésgyakorlat.
Számítógép tervező mérnökként vezérlési és rendszertechnikai oldalról nézve,
a légzés folyamatát a vegetatív idegrendszer és a központi idegrendszer is vezérli.
Ez egyfajta híd a kétféle idegrendszer között. Akarva-akaratlan. Megfelelő légzéssel befolyásolhatjuk, erősíthetjük a bolygóideget (váguszt), fékezve a szapora szívverést. De légzéssel jótékony hatást fejthetünk ki a serkentő idegrendszer egyik alközpontjára, a napfonatra is. Érdekes (egy
kis kitérő a lélegzés témájától), hogy a serkentő idegek a gerincen keresztül jutnak el
a belső szervekhez, a fékező idegek kikerülik a gerincet, másik, kevésbé rögös útvonalat választva.
Egészségünkhöz a serkentés és a fékezés egyensúlyára van szükség (szimpatikus- paraszimpatikus, húzd meg-ereszd
meg). Ha ez az egyensúly felborul a vegetatív idegrendszerben, akkor az orvosok
zagyvanyelven mondva valamilyen vegetatív disztóniáról beszélnek, a hozzá ren-

delhető sokféle tünettel. A stresszes környezetben a serkentő idegek túlműködése
áll elő, bonyolítva ezt még az életmódból
is adódó gerincproblémákkal.
A légzés, vagy lélegzés több, mint egyszerű oxigén, széndioxid csere. A lélegzés
az izmok, idegek, szövetek összehangolt
vezérlésű, bonyolult, ismétlődő, ütemes
folyamata. Ez az életünk egyik alapfolyamata. A mérnöki gondolkodás csak egyféle megközelítése a lélegzés (kifejezőbben
mondva lélekzés) megértésének.

A lélekzésről, úgy érzem, egy másfajta tudással is rendelkezem. Nem kellett
Kínába, vagy Indiába mennem érte! Ez
a tudás, vagy a tudás érzése csak mostanában, kicsit későn, 55. életévemet taposva tudatosult bennem. Most megosztom
veletek. Aki meghal, kileheli a lelkét. Kell
lennie egy fordított irányú folyamatnak
is! Tovább okoskodtam. A Szentháromságnak, hitünk egyik támpontjának nem
véletlenül része a Szentlélek. A Szentlélek itt van körülöttünk, itt van a levegőben. Amikor lélekzünk, nemcsak oxigén
áramlik belénk. Belénk áramlik a jó, a Teremtő, a Szentlélek. Amikor kifújjuk a levegőt, nemcsak gázok távoznak el belőlünk, megszabadulunk a rossztól, a Félelemtől. A félelem a legtöbb betegség okozója. Ki is írták a református templomban, „Ne félj, veled vagyok!” Fél-elem
nélkül lehetünk csak egész-ségesek, ez
egyértelmű, magyaroknak ezt magyarázni sem kell. Ezek alapján alakítottam ki
a magam kis autogén szentlélekző tréningjét, amit naponta néhány percig csinálok. Nem számolgatok időtartamokat.
Nem figyelek a szívverésemre sem. Egyszerűen: Belélekzésnél tudatosítom magamban, hogy most jár át a jó, a Szentlélek. Kilélekzésnél tudatosítom magamban, hogy most hal meg, most távozik belőlem a rossz, a Félelem. Két szóra gondolok: Szentlélek-Félelem. Hasonló módszert ír le megboldogult Gyökössy Bandi

Kecsketejjel is lehet gyógyítani!
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Az újszülött gyomrában még van tejoltó enzim. Nekünk ilyen
nincs, ezért nem mindegyikünk tudja megemészteni a tejet.
bácsi, református lelkész, aki mellesleg engem is megkeresztelt. Belégzés: lelkeddel
légy velem! Kilégzés: szabadíts meg a nyavalyámtól, Uram! Ennyire egyszerű). Isten Áldja meg kendteket!

A három gyógynövény

(Sztolesnyikov professzor)
Cayenne paprika, fokhagyma, útifű
(lándzsás útifű)
Ezzel a 3 növénnyel majdnem minden
betegséget meg lehet gyógyítani. Nitroglicerin helyett csípős paprika cseppeket
használnak Latin Amerikában. Értágítás,
fájdalomcsillapítás, mikrokeringés javítás,
vértisztítás, májregenerálás.
Capsaicin: Fejfájásra és gyomorfekélyre
is! A rendőrségi paprika spray még egészséges is!? Látásjavító cseppek. A fő szabály:
a gyógyuláshoz mindenképpen szükséges
a helyi keringés fokozása! A friss csípős
paprika elrágása vérnyomáscsökkentő, rohamoknál jó (értágítás). Egyébként a krónikus magasvérnyomás a szív és keringési
rendszer kibillenése a normális rezonancia
állapotból. Lehet paprika teát is főzni! Van
paprika vodka is.
Útifű: Kígyómarás, méhcsípés, köhögés, akut gennyes gyulladások ellen. Lekell darálni zöld kásává, amivel borogatni kell. Nyersen is ehető. (N.B. A magyarok levest is főztek belőle!) Friss útifű csak
nyáron van. Ezt a csodálatos ellenmérget, antibiotikumot vagy meg kell száríta-

ni, vagy vodkával kell tartósítani. Befőttes üveget megtömünk vízzel mosott friss
útifűvel, majd közönséges vodkával felöntjük csordultig. Kész is!
Fokhagyma: Univerzális antibiotikum. Zsírbontó hatása is van. Szalonnával nagyon jó. Azt olvastam, hogy idősebb korban vékonyabb a nyálkahártya,
így a fokhagymát mértékkel szabad csak
fogyasztani. De létezik tinktúrában is.

Az erjesztett kecsketej
savóról
Kecsketejjel is lehet gyógyítani! Én évek
óta hetente veszek T-éktől friss bio kecskesajtot. Ők évek óta foglalkoznak kecskékkel, saját gazdaságuk van. Megjegyzem:
1.) A tejivás nem túl természetes. Felnőtt „állatok” - mint az ember - az élővilágban nem isznak tejet. A tejjel az újszülöttet kell táplálni. Az újszülött gyomrában még van tejoltó enzim. Nekünk ilyen
nincs, ezért nem mindegyikünk tudja
megemészteni a tejet.
2.) Ismert viszont, hogy már az ókorban
is kecsketej savóval gyógyították a rákot és
sok mást is. A gyógyító mindig a célnak
megfelelő gyógynövényt legeltetett a kecskékkel, és a savóval itatták meg a beteget.
Az egyik fő gyógynövény volt a vérehulló
fecskefű. Én gyakran veszek bio kecsketej savót is T-éktől. Pasztörizált tejbe ke-
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vernek bifidus essensis tejoltót, amit hivatalosan vásárolnak. A sajtkészítés mellékterméke a savó.
3.) Olvasmányaimból az is kiderült,
hogy hatékonyabb a gyógyítás, ha a kecsketej savót először megerjesztjük. Az erjesztéshez egy kis cukrot és egy kis növényt használok. A növényt gézbe csavarom. A növény hozzáadásával egy kicsit
besegítünk a kecskének, a természetnek.
A növényekben, gyümölcsökben levő hatóanyagokat a tejsavbaktériumok feldolgozzák és könnyen emészthető formává
alakítják. Egy gyógynövény tele van alkaloidákkal és/vagy glikozidokkal. Ennek vizes oldata általában lúgos és gyakran mérgező is. Ezzel szemben a fenti módon erjesztett kecsketej savó Bolotov szerint már nem mérgező. Emberbarát aminosavakat, vitaminokat tartalmaz. Rendben tartja a bélflórát is. Évek óta csinálok
különféle erjesztett savót. Megittunk több
liter vérehulló fecskefű savót!!! Nem mérgezett meg. Szemembe is csepegtettem
kötőhártya gyulladás ellen. Csináltam epres, málnás, szilvás, banánhéjas, fügés változatot is. Kellemes és hasznos üdítőital.
A banánhéjas ital jó az aritmiára! Nemcsak gyógyszerek vannak!
T-né Katikát sikerült kikezelni tanácsaim szerint egy súlyos patkóbél gyulladásból az erjesztett vérehulló fecskefű savóval és még egy-két más egyszerű tanáccsal.
Nagyon finomra sikerült a kecsketej savóban kovászolt uborka és cukkini. Cukrot nem tettem bele. Sót, kaprot és fokhagymát ízlés szerint. Nem kellett kitenni a napra sem. Könnyebben emészthető, mint a hagyományos kovászos uborka.
Egészségünkre!
Kelt Budapesten,
az Úr 2013. évében,
Álom havában
Bartha Ferenc mérnök,
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