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Első szabály:
az öreg és a fiatal sejtek 

arányának megváltoztatása

A bőrön végzett különleges spektro-
szkópiai vizsgálattal kimutatható, hogy 
amíg egy 10 éves gyerek bőrén 10% az öreg 
sejtek aránya, egy 50 éves emberén 50% 
körül van. A spektrumon jól láthatóak a 
cukor, a kreatin, aceton, fenol, glicerin vo-
nalai, amelyek a fiatal bőrre nem jellemző-
ek. Hogyan lehet ezen segíteni? Ki kell ve-
zetni a szervezetből az elöregedett sejteket, 
ki kell őket cserélni. Bolotov megfigyelései 
szerint a gyomor emésztőnedvei (napi 8-9 
liter) az emésztőcsatornában 98%-ban fel-
szívódnak a vérbe, és képesek megemész-
teni az elhalt, illetve elváltozott, beteg sej-
teket ugyanúgy, ahogyan azt a gyomorban 
teszik. (A krokodil gyomornedve egyene-
sen az erekbe kerül! A farkas rágás nélkül, 
szőröstől-bőröstől nyeli le az áldozatát.)

A pepszin és a sósav együtt igen erős le-
bontó hatású. Gyomornedv akkor is kelet-
kezik, amikor nincs hústartalmú étel a gyo-
morban. A gyomornedv a szervezet termé-
szetes gyógyszere, akár a rák ellen is. Per-
sze az epe és a tripszinek is részt vesznek a 
szervezet megtisztításában, de egyelőre er-
ről nem beszélünk.

Minek nekünk idegen pepszint beven-
nünk, amikor sokkal egyszerűbb a saját 
gyomornedv termelésünk fokozása. Eh-
hez elegendő étkezés után 5-30 perccel a 
nyelvünk hegyére helyezni egy csipet sót 

Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a 
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a mé-
diában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzd-
jünk 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 üzenetétét, 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) 

Mert „az Élet él és élni akar”
(1. rész)

Egy közeli ismerősömtől kaptam 
ezt a cikket, és úgy gondolom, 
hogy sok érdekes információ 
van benne, amit akár be is tart-
hatunk, de azzal semmiképp nem 
ártunk magunknak, ha alaposan 
átolvassuk. Biztos vagyok benne, 
hogy legalább egy része haszno-
sítható. A cikk a fordító-író ké-
résére név nélkül jelenik meg!

Lépések a hosszú élet felé
Az öt alapvető szabály, a kvintesszencia

Egy 10 éves gyerek bőrén 10% az öreg sejtek aránya, egy 50 éves emberén 50% körül van

(0,1-0,3 gramm) azt elszopogatni és lenyel-
ni. Ettől a parányi mennyiségtől nem lesz 
semmi bajunk! Az ókori görögök is így csi-
náltak, sót szopogattak étkezés után. 

A gyomornedv-képződést serkenti a só 
mellett a lándzsás útifű levél, kapor, füge, 

Borisz Bolotov az „ukrán Einstein”: 
villamosmérnök, polihisztor. Világnézet és 
rendszerszemlélet nélkül nem lehet gyógyí-
tani. Terjedelmes könyvében a filozófiától az 
atomfizikáig, a botanikától a gyógyításig sok 
minden szerepel. Bolotov a Mengyelejev-féle 
periódus rendszert is „átépítette”, víz égetésé-
vel fűti a házát.

Bolotov megfigyelései szerint a gyomor emésztőnedvei az 
emésztőcsatornában 98%-ban felszívódnak a vérbe, és képe-
sek megemészteni az elhalt, illetve elváltozott, beteg sejteket 
ugyanúgy, ahogyan azt a gyomorban teszik. A krokodil gyo-
mornedve például egyenesen az erekbe kerül!

hús, tojás, tejtermék, gomba, algák, sava-
nyú káposzta. Mindent meg kell kicsit sóz-
ni, még a csicsókát, répát, almát, dinnyét is. 
Miből legyen sósav só nélkül? A fűszerek is 
serkentik a gyomornedv-képződést. Külö-
nösen egészséges a kovászolva savanyított 
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zöldségek fogyasztása (például a savanyú 
káposzta). A szervezet megfiatalítása per-
sze elég hosszadalmas feladat.

Második szabály:  
a salakanyagok átalakítása 

oldható sókká

A testünkben a vesén kívül a húgyhó-
lyagban, a kötőszövetekben, az epe utak-
ban, csontokon, és az erekben is sok só, il-
letve salakanyag gyülemlik fel. Legveszé-
lyesebbek az oxidáció melléktermékei - a 
salak szó is az égés melléktermékére utal. 

Az oxigén nem válogat. A kötőszöve-
tek elsavasodnak, és törékeny salakká ala-
kulnak. Savak segítségével lehet megsza-
badítani a szervezetet a salakanyagoktól. A 
sav nemcsak a salakra hat, hanem bizonyos 
sókra is, mint például a kalcium hidroxil 
apatit, amit a halál ásványának is neveznek. 
Veszélytelen savat, például ecetsavat célsze-
rű használni. Bolotov azokkal a szerves sa-
vakkal foglalkozott, amelyeket az állati ere-
detű mikroorganizmusok termelnek savas 
közegben. 

A salakok sókká alakítására az oxigéndús 
közeget vizsgáltuk meg. Az oxigén éget, de 
egyúttal az oxigéndús erjedés olyan savakat 
állít elő (például az ecetsav), amelyek fel-
oldják az égés melléktermékeit. Hát nem 

csodálatos? Ecetsav, aszkorbinsav, palmi-
tinsav, sztearinsav, citromsav, tejsav, niko-
tinsav, szénsav, hangyasav…

Kovászolni, éleszteni, erjeszteni kell mi-
nél többféle zöldséget, gyümölcsöt, tejet. 
Kefir, túró, bor, sör, kenyér, savanyú ká-
poszta, kovászos uborka, mind jó. Az em-
beri szervezet azokat a savakat kedveli, 
amiből felépül. Ezért is különösen jó pél-
dául az ecetsav. Ecetet lehet keverni a te-
ába, az aludttejbe, a levesekbe. Változatos 
savakat kell használni. A savas „diéta” alatt 
kerülni kell a növényi olajokat, amelyek 
erős epehajtók, és lassítják a salakok átala-
kítását oldható sókká. Az ételben a húsfé-
lék és a halak domináljanak, de jó a tojás és 
a gomba is. Étkezés után el kell szopogatni 
egy csipet sót, ez még a teázásra, kávézásra, 
sütizésre is vonatkozik. A só segíti a savas 
emésztőnedvek és a sósav termelését. A só-
sav is oldja a hidroxil apatitot.

A savasítás alatt keletkezett sók egy ré-
sze kivezetődik a szervezetből a vizelettel 
és az izzadással. Az oldhatatlan sókkal vi-
szont még foglalkozni kell. Erről szól majd 
a harmadik szabály. De még annyit a má-
sodik szabályról, hogy a sav csak akkor ha-
tásos, ha találkozik a salakkal és a halál ás-
ványával. Ehhez javítani kell a folyadékok 
áramlását! Fizikai munka, mozgás, torna, 
masszázs.

Harmadik szabály:  
az oldhatatlan sók  

kivezetése
Sokféle só van bennünk, de most a vér-

plazmában nehezen oldódó, a szervezet-
ben felhalmozódó sókat vizsgáljuk. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy nem távoznak 
- főleg a lúgos, ásványi és zsíros sók, úgy 
mint urátok, foszfátok, oxalátok. Ezeket a 
„hasonlót a hasonlóval” módszerrel lehet 
feloldani.  

A nehezen oldható lúgos sók (mint 
oxalát, foszfát, urát) erős lúg (epe és trip-
szin) és gyenge sav (felhígult, lereagált gyo-
morsav) neutralizációjakor keletkeznek. 
A lúgos sókat lúgos teával lehet feloldani. 
Olyan lúgokat kell ilyenkor bevinni, ame-
lyek nem veszélyesek. A növényekből főtt 
teák ilyenek. Nitrogéntartalmú alkaloidák 
vannak bennük. 

Milyen teákat igyunk? Például egy 1-2 
hónapos napraforgó gyökér tea kúra na-
gyon sokféle sót vezet ki a szervezetből. 
Hasznos lehet a fekete retek leve is. Vigyáz-
ni kell vele, mert erős epehajtó. Amikor lú-
gos folyadékot viszünk be, kerülni kell a 
sós halat, a savanyú, vagy erősen fűszere-
zett ételeket és az ecetet. Az étel legyen kel-
lemesen sós! Főleg növényi alapú ételeket 
kell enni (kevesebb hús és tejtermék!). 

Hasznos a petrezselyem gyökér lé, tor-
ma, martilapu levél, csicsóka.

Negyedik szabály:  
az immunrendszer erősítése

Ennek a szabálynak az elméleti alapja a 
párosság elve. Minden dolognak van pár-
ja, ellentéte. A pár két tagjában van valami 
közös, van valami ellentétes. Elektron-po-
zitron, kation-anion, állati eredetű sejtek 
(ÁES) - növényi eredetű sejtek (NES), ke-
zek - lábak, szemek, agyféltekék. Ne men-
jünk bele jobban a részletekbe, de vegyük 
észre, hogy a párosság elve az egész termé-
szetben jelen van, a mikrovilágtól egészen 
az ember és az állat biológiájáig. 

Az embernek két érrendszere van, mert 
a nyirokrendszer is érrendszer. A nyi-
rok „kék” színű vér. A vörös vér hemog-
lobin magjában vas van, a nyirokban a 
hemocianinban pedig réz. Két emésztő-
rendszerünk van. Az egyik a savas gyomor 
a sósavval és pepszinnel, a másik a lúgos 
patkóbél az epével és a tripszinnel. Sejt-
szinten a párosság elve azt támasztja alá, 
hogy tekintet nélkül a sokféle sejtre, a ter-

A jó kelt tészta egyenértékű a hússal! 

A lúgos sókat lúgos teával lehet feloldani. Ilyenkor olyan lú-
gokat kell bevinni a szervezetbe, melyek nem veszélyesek. A nö-
vényekből főtt teák ilyenek, mert nitrogéntartalmú alkaloi-
dák vannak bennük.

mészetben két sejtforma létezik: állati ere-
detű sejtek (ÁES), növényi eredetű sejtek 
(NES). 

Tehát a természetben vagy növényi ere-
detű sejtek vannak, vagy állati eredetű sej-
tek. Harmadik forma elméletileg sem lé-
tezhet, mivel csak két fajta energiahordozó 
van a természetben. Egy felmelegített test 
főleg fotont és elektront sugároz ki. A fo-
tonok energiája szükséges a fotoszintézis-
hez (NES), az elektronok (ionok) energiája 

pedig szükséges a béta-szintézishez (ÁES). 
A fotoszintézis és a bétaszintézis a máso-
dik generációs kémiához tartoznak. A ve-
gyi reakciók a fotoszintézisnél KeV szin-
teken zajlanak, míg a szokásos kémiában 
eV (elektron Volt) szinteken. A fotoszinté-
zis és béta-szintézis során is a nitrogénből 
oxigén és szén keletkezik. A fotoszintézis-
nél az oxigén egy része kikerül a szabad-
ba. Ezen kívül kiszabadulnak elektronok is 
néhány KeV energiával. A fotoszintézisnél 

Az embernek két érrendszere van, 
mert a nyirokrendszer is érrendszer. 
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gamma kvantumok is mérhetők, például a 
kékes-zöld moszatoknál. Ezek a „termiku-
son túli” elektronok fékezéséből adódnak, 
MeV töredékének megfelelő energiával.

Fotoszintézis közben a NES-ek általá-
ban alkaloidákat, glikozidokat, zsírokat, 
cukrokat, cellulózt, lignint, keserű anya-
gokat, szaponint és más lúgos irányultságú 
anyagokat termelnek. Az alkaloidák, dur-
ván mondva a növényi fehérjék összetevői. 
A növények világa lúgos irányultságú vi-
lág. A fotoszintézis lúgokat és lúgos köze-
get hoz létre. A NES-ek ezért képesek lú-
gos közegben élni, míg számukra a savas 
közeg semlegesítő hatású. Ha nőnek is nö-
vények savas közegben, növekedésük ne-
hézkes. Béta-szintézis során az ÁES-ek ál-
talában aminosavakat, glukozidokat, gliko-
géneket, zsírokat, cukrokat (például a méz, 
a tejsavó), cellulóz-szerű kötőszöveteket, 
a ligninhez hasonló kollagént, a növényi 
magvak fehérjéihez hasonló fehérjéket (to-
jásfehérje) termelnek. Az ÁES-ek amino-
savaiból épülnek fel az állati fehérjék, ame-
lyeket nitrogéntartalmú, savszerű anyagok. 
Az ÁES-ek savszerű anyagokat termelnek, 
oxidálják (savasítják) a közeget. Lúgos kö-
zegben az ÁES-ek élete igen nehéz, mivel 
a lúgos közeg semlegesíti a létezés rendsze-
rét, és leállítja a fejlődést. Tehát a fotoszin-
tézis és a béta-szintézis olyan folyamatok, 
amelyek az élet két formájához vezetnek. 

Ez a két forma megfelel a párosság elvé-
nek, azaz hasonló és egyben ellentétes.

Megértve az élet alapformáit, képesek 
vagyunk felelni ezen fejezet kérdéseire. A 
betegséget okozó szervezetek szintén sejt 
szerkezetűek (természetesen ez nem szük-
ségszerű), tehát van burok, mag és protop-
lazma. Tudnunk kell, hogy a betegség oko-
zói milyen formájú élethez, sejthez tartoz-
nak. A betegség okozóira is érvényes a pá-
rosság elve. Az állatokat és az embert meg-
betegítő szervezetek hasonlóak és ellenté-
tesek a növényeket megbetegítő szerveze-
tekkel (organizmusokkal). Könnyű felis-
merni, hogy az állatokat és embereket meg-
betegítő organizmusok az NES-ekhez tar-
toznak, míg a növényeket megbetegítő or-
ganizmusok az ÁES-ekhez tartoznak. Ha 
valamilyen betegségről beszélünk, feltéte-
lezzük, hogy behatolt, hatott az élet másik 
formája. Másképpen nem is lehet, hiszen 
nem létezik az élet harmadik formája. Fló-
ra és Fauna van csak. A latin szótár szerint 
a flóra a virágzóak életére utal, míg a fauna 
az élők életére utal.

Az emberben lévő rákos sejtek a NES-
ekhez tartoznak. Az ÁES-ek és a NES-ek 
külsőleg nem különböznek egymástól. Bu-
rok, mag, protoplazma. Hasonló a pro-
toplazmájuk, de viszont más a protoplaz-
ma színe. A hemoglobin vörös (a porfír 
magban vas van), a chlorofill zöld (a por-

fír magban magnézium van). A magnézi-
um adja a zöld színt. A nyirokrendszerben 
a hemoglobint hemocianinnak hívják, és 
réz van a porfír magokban. Ezért kékes a 
színe. 

Az ember elméletileg sem lehet beteg 
ÁES-től. A növényre ugyanez igaz…

Az emberben lévő rákos sejtek növényi 
eredetűek, de állatai eredetű sejtekből ala-
kulnak ki. Ezért a sejtburok állati eredetű, 
azaz nem cellulóz. A rákos sejt magja elvál-
tozott, protoplazmája is eltér az ÁES-ektől. 
A porfír magban a vas helyére lúgos fémek 
kerülnek. Ezért a rákos emberi sejt a foto-
szintézis hatására fejlődik (Hasonló dolgo-
kat olvastam a rákról Kirill Lanszkojnál a 
www.revici.ru weblapon.) 

Egy hipotézis: 

Az 1920-as, 1930-as években lefolytatott 
kutatások szerint a rákot okozó/kóroko-
zó toxin fotokémiai hatásmechanizmus-
sal rendelkezik. Elektromágneses kisugár-
zása megváltoztatja a környezetében levő, 
vele rezonálni képes emberi szerves mole-
kulák összetételét, képes az atomok közöt-
ti kötések vegyértékének a megváltoztatá-
sára/az elektronok kibillentésére. Az ana-
erob toxinnak az emberi szervezetben él 
az aerob ikertestvére, amit próbál átprog-
ramozni. Az egész történet kulcsa a vas-
tagbélben termelődő guanidin, melamin, 
amit az egészséges ember visszaalakít-
ja cianamiddá a mellékpajzsmirigy segít-
ségével. A rákos sejtek az egészséges em-
ber vérplazmájában nem életképesek. Nem 
operálni kell, hanem diétázni, javítani az 
emésztést és a vérkeringést. Meg kell tisz-
títani a vastagbelet.  Az adott toxinnál erő-
sebben sugárzó anyagból lehetséges anti-
toxint előállítani, ami visszakényszeríti az 
elektronokat a helyükre. 

Fordítva, a rákos növényi sejt magjában 
a magnézium helyett vas, kobalt, réz van, 
azaz olyan mikroelemek, amelyek az álla-
ti eredetű sejtek élettevékenységére jellem-
zőek. A nyírfán kifejlődő rákos daganat, a 
„csága gomba” savas, aminosavas közeg-
gel rendelkezik. A rákos daganat az ember-
ben lúgos és lúgosítja környezetét. A növé-
nyeket rothadó állati eredetű sejtekkel trá-
gyázzák. Ezek lúgos közeget hoznak lét-
re. Ugyanígy az embernek nagyon egész-
séges a „rothadó növényekből” készült sa-
vanyított táplálék. A kovászosítás, élesztés 
az egészség és a hosszú élet egyik titka. Sa-
vanyú káposzta, kelt tészta, kovászos ubor-
ka, savanyított tejtermékek. A növények sa-

Az emberben lévő rákos sejtek növényi eredetűek, de állatai 
eredetű sejtekből alakulnak ki.

vanyítása feltételezi az olyan ÁES-ek hoz-
záadását, amelyek a növényi sejteket minél 
hatékonyabban dolgozzák át. 

Az élesztőt az állatok gyomor-bél trak-
tusából nyerik. Más-más gabonához más-
más élesztő illik. A zablisztet a ló gyo-
mor-bél traktusából kinyert élesztővel kell 
éleszteni, a búzalisztet a juhból kinyert-
tel. Hagyni kell jól megkelni a tésztát. A jó 
kelt tészta egyenértékű a hússal! A babfé-
lék és a kukorica feldolgozására a vaddisz-
nóból nyert élesztő ajánlatos. (A józan ész 
alapján!). Savanyításra kiválóak a tejsavter-
melő baktériumok. Az elkészítés módjától 
függően híg, vagy szilárd végterméket ka-
punk. Például egy 3 literes befőttes üvegbe 
borsót szórunk, 1 kanál sót és 1 pohár cuk-
rot teszünk hozzá, felöntjük tejfölös vízzel, 
vagy tejsavóval, akkor 2 hét alatt erjesztett 
száraz borsót kapunk, ami nyersen ehető. 
Ledarálva fasírtot lehet belőle sütni. Erősí-
ti a májat, csökkenti a koleszterint. 

 
Ha helyesen és racionálisan savanyítjuk a 

növényeket, gyümölcsöket, vagy leveleket, 
magvakat, terméseket, és változatos formá-
ban esszük, elérhetjük, hogy teljesen védet-
tek legyünk a fertőző betegségekkel szem-
ben. Savanyú, megfelelően sózott közeg-
ben a növényi sejtek elvileg sem fejlődhet-
nek. Más-más szerv gyógyításához/savasítá-
sához más-más növényt kell felhasználni. A 
zabot lépfűnek is hívták, mert jó a vérképző 
rendszerre, a lépre. A nitrogéntartalmú nö-
vények, például a babfélék jók a májra, a ke-
serűk a hasnyálmirigyre. Ezért ha előre is-
mert, hogy melyik szervre irányul a gyógyí-
tás, úgy a megfelelő növényből készült ko-
vász, kenyér, fűszerek előnyösebben fog-
ják savasítani (oxidálni) a megfelelő szer-
vet. A szervezet túlsavasítását el kell kerül-
ni! De ha ég valakinek a gyomra, nyugodtan 
igyon ecetes vizet! De elég, ha 1-2 csipet sót 
tesz a nyelve hegyére és elszopogatja. Több 
gyomorsav termelődik és a gyomor epe által 
történt irritációját legyőzi…

Ne feledjük, nem hasznos, hanem fi-
nom ételeket kell ennünk. Ha finom, ak-
kor hasznos is!                                 Folytatjuk

forrás: Borisz Bolotov:
 Lépések a hosszú élet felé, avag y
 a hosszú élet kvintesszenciája 
(erősen kivonatolt írás)

Program akkreditált képzés indul 2012. februárban  
Budapesten 

„Az ember három világban él eg yszerre (test, lé-
lek, szellem), minden g yóg yító hag yomány célja, 
hog y békévé oldja e világok harcát. Belesimulni a 
tájba melyben élek, a sorsba melyet élek, és a népbe 
melyért élek, ez maga a béke,  az Egész-ség”

A képzés célja: 

Célunk nem a megszokott  természetgyógy-
ász képzés, hanem hogy a „hajdani nagyma-
mák” mintájára családon belül, vagy kisebb 
közösségekben gyógyítani tudó, biztos ta-
pasztalati tudással rendelkező, teljességben 
gondolkodó magyar embereket neveljünk.
A képzésben hangsúlyt kap az egészség megőrzése, a hagyományos táplálkozás, a 
gyógyszermentes gyógyítás és az életmódon alapuló betegségmegelőzés (pl. néptánc, 
kerti munka). Képzésünk abban is eltér a megszokottól, hogy a „padban ülős” ismeret-
szerzést nagyon sok gyakorlat, egymáson végzett tapasztalatszerzés egészíti ki, hiszen 
csak így vihető át mindennapjainkba a megszerzett tudásunk. A hallgatókat szeretnénk 
a kutatásokba és gyűjtő munkába is bevonni, mert a hatalmas és mindmáig csak részle-
teiben feldogozott magyar népi gyógyító hagyomány még hihetetlen kincseket rejteget 
az emberiség számára.
Fontosnak tartjuk a magyar népi kultúra, mint egységes világszemléleti rendszer (egész-
ség) megismerését és alkalmazását. Hallgatóink belekóstolnak a hagyományos magyar 
népi játékokba és küzdősportokba, a néptáncba, megtanuljuk népművészetünk, népme-
séink értelmezését.

A képzés díja: 110.000.- Ft szemeszterenként.

Képzési idő: 1 év, amely 2 szemeszterből áll, szemeszterenként 10 oktatási hétvége és 
egy terepi gyűjtés, ahol a hallgatók a gyakorlati tudásukat elmélyítik. A képzés 400 óra 
elméleti és gyakorlati oktatásból áll.  Képzés végén a hallgatók * Magyar Népi Gyógyí-
tó* oklevelet kapnak. 

Jelentkezés: 2012. január 15-ig.
Jelentkezés a tegye.com honlapunkról letölthető jelentkezési lapon e-mailen, vagy pos-
tán: Természetes Gyógymódok Egyesülete, 1192. Budapest, Pannónia út 42. 

A tájékoztató a képzésről és az első ingyenes tanítási nap időpontja: 
2012. február 4. szombat 9.00

Oktatás helyszíne Budapesten: Károlyi Mihály Gimnázium 
1191. Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. (Kőbánya-Kispest metró állomástól g yalog)

Információ:
Bokrossyné Pásztor Zsuzsanna (20) 546-1164
dekanihivatal@tegye.com www.tegye.com

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A MAG és a TEGYE felnőttképzést indít

„Magyar Népi Gyógyászat – Magyar Népi Műveltség”


