Mert „az Élet él és élni akar”
(9. 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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Több hónapon át jelentek meg a
Zöld Újságban a fordításaim és az
írásaim. Azt, hogy milyenek voltak, döntse el az olvasó. A sorozat befejezéseként ide idézem saját kálváriám leírását, melynek középpontjában a szívem állt. Írásom
pálfordulásom elején készült, azóta fent van a neten (www.digitoll.
hu ibartha), tanulságul eredeti formájában közlöm.
Még annyit, hogy azóta sem szedek gyógyszereket, nem járok kardiológusokhoz. Öt éve tanulmányozom az emberi életet. Rendszerszemléleti megközelítéssel sok
mindent megértettem - talán. Megtapasztaltam, hogy sohasem késő
változtatni. Átlagember vagyok,
nincs bennem semmi különleges,
ha nekem sikerült, bárki a változás útjára léphet. Az út létezik. Én
is taposom...
„Segíts magadon, az Isten is
megsegít!” „Szívet csak szívvel lehet gyógyítani!”
Íme a 2007-es írásom:

„2007 tavaszát írjuk. 10 évig nem éltem, csak léteztem.
Egy versbe foglaltam ezt a 10 évet.
Tíz éve, hog y sírgödörbe léptem
Tíz éve már, hog y mérgezem magam
Szívbetegnek képzelt szerencsétlen
Orvosban bíztam, átmosta ag yam
Gyóg yszerben hittem, vártam a hatást
Kételkedés nélkül. Megnyomorultan
Kitágult szívvel vártam a kaszást
Bárhova vig yen is. Kiborultam
Mellékhatástól leépült testben
Trombózissal ijesztgetve, sutban
Nem akartam élni. A mélybe estem
Ártatlan nejem tapostam, s rúgtam
Pánikbetegség és lelki válság
Megromló házasság, nem volt elég?
Az egészség nem lehet kiváltság
A váltságdíjból épülő szemét
Eddig a vers.

Levél a sírgödörből
Tanuljatok az én káromon! Vegyétek az
egészségetek irányítását a saját kezetekbe,
fejetekbe!
A magyar nyelvben nagyon bölcsen
EGÉSZSÉG-ről beszélünk, az egészről.
Ha van türelmetek, olvassátok tovább
unalmas történetem! Bizonyos mérföldköveket kiemeltem. A teljesség igénye nélkül. Semmit sem állítok, senkit sem vádolok. Én vagyok a hibás!
1997. január 4.
43 éves, 120 kilós beteg jelentkezett a
kórházban. Egy költözés, egy év végi hajtás, karácsony, szilveszter után kerültem
először az intenzívre pitvarfibrillációs
(pitvarfibrillatio)
rohammal.
A
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pitvarfibrilláció egy aritmia fajta, szívritmus zavar. Ritmus helyett „fehér zaj” volt
a szívemben, maga a káosz. Stresszbe merülve egészségtelenül éltem. Ez is okozhatta a rohamot, a kitörést. A kórházban
össze-vissza kezeltek, de meggyógyultam.
Azt hittem. Az orvosok szerint ez úgynevezett „önmagában álló, lone fibrillation”
roham volt, háttérok nélkül. Ritmusszabályzó gyógyszert írtak, tartós szedését javasolták.
1998. november 4.
Minden megismétlődött. Újra kórházba kerültem. Elaltattak, elektromos
kardioverzióval próbálkoztak - sikertelenül, végül gyógyszerrel állították vissza a

A propafenon már több ember halálát okozta, az USA-ban figyelmeztetik a népet, hogy csak nagyon súlyos, életet közvetlenül veszélyeztető esetben adható. A májban kumulálódik, a
májat ellenőrizni kell, kellett volna. Nekem 1973-ban skarlátból származó toxikus májgyulladásom volt!
szabályos szívritmust. A defibrillátor valószínűleg nem is működött (!), mert nem
maradtak utána piros foltok a mellkasomon.
A második rohamból kijőve elmentem
kicsi országunk „vezető specialistájához”.
Ő megnöveltette a gyógyszer dózist. Megjósolta, hogy nem pitvarfibrillációban halok meg. Testsúlycsökkenést és rendszeres
terhelést javasolt. (N.B. Alig álltam a lábamon.)
1998 - 2004
A kezelőorvosom és egyben gyerekkori barátom kardiológus. Akkor vizsgált,
ha valamilyen panaszom volt. Viszont
felírta a gyógyszereket. A szív terhelhetőségét sohasem vizsgálta. Az addig szedett propafenon mellé felírt még egy béta
blokkolót, hogy átvészeljem az esetleges
szívinfarktust. Azt mondta, ne olvassam
el a mellékhatásokat, mert azt a jogászok
találták ki, mindent beletettek a gyártó védelmében.
Vérnyomásom mindig is normális volt.
A szabályzó-blokkoló gyógyszerek lelassították a szívem. (Lassan járj, tovább élsz!)
Alacsonyabb lett a vérnyomásom is. Én
is lelassultam, csökkent a munkabírásom,
élni akarásom, enervált lettem. A szív-

pumpa működött, ugyanannyi vért akart
pumpálni, mint azelőtt, ezért kitágult a
szívüreg. Teltek, múltak az évek, 2000ben megjelentek az első mellékhatások,
az extraszisztolék. Az extraszisztolé (röviden „extra”) egy kellemetlen szívritmuszavar, azt érzed, hogy egy pillanatra megáll benned az ütő, vagy kettőt üt a szíved.
Barátom-kezelőőorvosom, ha már túl sok
volt az extra, cserélgette és vagy növelte a béta blokkoló adagot, hogy kivédje
az extraszisztolékat. Féltem az extráktól,
mert felidézték az intenzív osztályt, ahol
már kétszer feküdtem. Bizonyos nyugtatók jó hatással voltak az extrák által kiváltott pánikra. Elkezdtem nyugtatókat,
stresszoldókat szedni.
2004 tavasza
Gyakoribbá lettek a rosszullétek. Fásultság, extraszisztolék, gyengeség, rossz
közérzet. Átvészeltem egy belső válságot is, de mégsem értettem meg semmit.
Versírással próbáltam gyógyítgatni a lelkem. Valamennyire segített, 2 év alatt írtam 120 oldalt.
2005. április 13.
A fiam esküvője előtt 3 nappal, a folyamatos, tartós gyógyszeres kezelés ellenére megint volt egy pitvarfibrillációs roha-
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mom. Beutaltak a kórházba, de nagyobb
adag nyugtató hatására otthon is elmúlt a
roham. 190 cm magas és 120 kilós voltam
akkor, a harmadik roham idején. Természetesen szív ultrahang és laborvizsgálatot végeztek a roham után, ambulánsan.
Mint mindig, sürgős fogyást javasolt barátom-kezelőm. Megemlítette, hogy célszerű lenne elektorfiziológiás vizsgálatot
végezni a szívemben, katéter segítségével.
Ezt csak bizonyos szívközpontokban lehet elvégezni, ahova nehéz bekerülni.
A biztonság kedvéért újra felkerestem a
fent említett országos szintű „vezető specialistát”.
Ő nem javasolta a fent említett invazív
módszert, mert kockázatos. Ugyanakkor javasolt egy újfajta bétablokkolót, a
concort az akkor szedett helyett. „Ez a
propafenonnal együtt szedve bizonyítottan indikált pitvarfibrilláció roham megelőzésére”. (Ez a concor nevű bétablokkoló erős vérnyomáscsökkentő is.) Szerinte
az extraszisztolé ellen nincs gyógyszer, de
az extrákból fejlődhet ki a pitvarfibrilláció.
A leépülésem folytatódott, de még mindig
nem gyanítottam semmit. Birka módra,
engedelmesen szedtem az orvosistenek által felírt gyógyszereket.
2005 júniusa
Kaptam egy újabb figyelmeztetést. A
hüvelykujjamon megjelent egy kisebb csomó. Megértettem, utána olvastam. Leellenőriztettem a véremben a húgysav
szintet, a korábbi értéket 50%-kal haladta meg. Elkezdtem egy kicsit diétázni, főleg a húsfogyasztást csökkentettük. Fél év
alatt 7 kilót fogytam, 113 kiló lett a súlyom. A húgysavszint a vérben (nem a
testben!) normalizálódott. A gyógyszerek
szedését ugyanúgy folytattam. A közérzetem semmivel sem lett jobb, a leépülésem
folytatódott. Vérnyomásom és pulzusom
alig volt. 55 körüli pulzusomra barátom
azt mondta, 40-ig rá se ránts!
2006 január - november
Az életem minősége már elviselhetetlen
lett. A rosszullétek egyre gyakoribbá váltak, hol extrák kínoztak, hol szédülés, hol
fásultság, hol a mellkasból feltörő furcsa
lökések. A lépcsőn nem tudtam felmenni. Alig jártam dolgozni. Férfi voltam? Feleségem, aki 10 éve élt rettegésben, hogy
mi lesz velem, könyörgött, hogy változtassak, mert ez így végzetes lesz. Barátomtól más, elviselhetőbb gyógyszereket kértem, kevesebb mellékhatással. Azt állította, hogy a legjobbakat kapom, és ha nem

szedem, egy éjszakai roham trombózist
is okozhat. Próbáljak meg megbarátkozni az impotenciával. Ha gyakorik az extrák, szedjek több magnéziumot. Az időjárástól sokan extráznak. (Meg a melegtől, a
szoros öltözettől, a bő étkezéstől, a kávétól, az alkoholtól.) Idegi alapon, pánikba
esve nagyon könnyű extrákat produkálni.
Gyakran estem pánikba, mert féltettem
azt, ami egyébként már fabatkát sem ért.
Feleségem újra és újra megpróbált segíteni annak ellenére, hogy mellettem a 10
év alatt már rengeteget szenvedett. Ha segíteni akart, csak hálátlanságokat, durvaságokat kapott. Többször megbántottam.
Az egoizmusom elérte a maximumot.
2006 november vége
Szinte az utolsó pillanatban feleségem
unszolására mégis elkezdtem utána olvasni a betegségemnek és a gyógyszereknek.
(N.B. Az Isten évek óta próbál segíteni.
Feleségem az őrangyalom. Rajta keresztül
üzen. Ha az ember nem fogja meg a segítő
kezet, akkor az Isten is tehetetlen!)
Utána olvasva borzalmas tényekkel
szembesültem. Kiderült, hogy az általam szedett antiaritmiás gyógyszereknek proaritmiás mellékhatásuk van, azaz
a szabályos szívritmus fenntartására, a
pitvarfibrilláció megelőzésre felírt gyógyszerek ritmuszavart, például extraszisztolét okoznak. Az extraszisztoléból fejlődik
ki a pitvarfibrilláció. A kígyó beleharap a
farkába! Az ész megáll, a tudomány tudatlan. Például megtudtam, hogy az évek óta
szedett propafenont nem szabad szétrágni, mert helyi érzéstelenítő hatású. Rájöttem, hogy nemcsak a szívizomra hat, az
egész izomzatot „zsibbasztja”. Az izomzat, a test tónusa az összes életfunkciót
meghatározza, befolyásolja. Nem csoda,
hogy évek óta kínozott az éjszakai gyomornedv visszaáramlás, és az ebből származó krónikus hörghurut, köhögés, hiszen nem zárt jól a gyomorszájam sem, ha
„zsibbasztották”. A propafenon már több
ember halálát okozta, az USA-ban figyelmeztetik a népet, hogy csak nagyon súlyos, életet közvetlenül veszélyeztető esetben adható. A májban kumulálódik, a májat ellenőrizni kell, kellett volna. Nekem
1973-ban skarlátból származó toxikus
májgyulladásom volt! A másik gyógyszer,
amitől felgyorsult a leépülésem a concor,
ismert mellékhatása az impotencia (ez is a
tónus csökkenése!). A concor bőrelváltozásokat is okozhat. 10 éve jelentek meg ismeretlen foltok a bőrömön, amire a bőr-

gyógyászok csak széttárták a karjukat. Ez
a béta blokkolók mellékhatása is lehetett.
A szakirodalom szerint szervi elváltozás hiányában a ritkán ismétlődő, jól tolerált pitvarfibrillációk nem igényelnek
gyógyszeres terápiát! 10 év alatt 3 epizód,
az ritkának számít. A stresszre visszavezethető (adrenerg) pitvarfibrilláció is létezik. Általában a rohamok után az első
feladat a még visszafordítható elváltozások nem feltétlenül gyógyszeres kezelése
(N.B. engem előre fordítottak, nem vis�sza!).
2006 december
A külföldi interneten bekapcsolódtam
a fórumokba. Sok ember kálváriáját olvastam végig. Találtam egy aritmológust,
moderátort, aki a leletek és a kórtörténet
alapján ingyenes, virtuális konzultációt
tart. Szerinte nekem nem is kell gyógyszereket szednem. Hallgassam meg több orvos véleményét, de végül úgyis nekem kell
meghoznom a döntést. Nekem kell vállalnom a felelősséget! (N.B. Lelkileg segített.)
Felére csökkentettem a gyógyszeradagom, ettől kicsit jobban lettem. Ezen felbátorodva felkerestem egy kardiológus
magánrendelőt. Itt végre csináltak terhe-

léses EKG-t, szívultrahangot, stb. Akkor 113 kiló volt a súlyom. A dokitól („húszezresnek” hívom) azt kértem, szeretném abbahagyni a gyógyszereket. Azt
mondta, rendben, de előtte meg kell csinálni egy 3 hónapos kondicionáló tréninget, mert a szívem egy 60 éves nő (N.B.
véletlenül nem Koncz Zsuzsa, aki 2 órás
koncertet adott, tele energiával?) szívének
felel meg. A súlyomat csökkenteni kell. Az
eddig szedett gyógyszerek helyett kezdjem
el a sotalol hatóanyagot tartalmazó gyógyszer szedését. Felírt még 2 nyugtatót, mert
a betegségem lehet alvászavarra visszavezethető pszichoszomatikus, kardioform
zavar (ide jutottam!). Szaladgálhatok kardiológusokhoz, de ha a fejemben nem teszek rendet, úgyse gyógyulok meg! Javasolt még a rendszeres testmozgás mellé
egy szigorú diétát is. Feleségemmel otthon kiértékeltük a kapott információt, leleteket. Nejem szerint nem lenne szabad
elkezdenem az sotalol szedését. Abba kellene hagynom minden szívgyógyszer szedését.
2007 január
Újévkor megváltoztattuk az életmódunkat, én muszájból, nejem szolidaritásból. Kialakítottunk egy saját testedzés és
diéta programot, ami nem veszi el telje-

Vérnyomásom mindig is normális volt. A szabályzó-blokkoló
gyógyszerek lelassították a szívem. (Lassan járj, tovább élsz!)
Alacsonyabb lett a vérnyomásom is. Én is lelassultam, csökkent a munkabírásom, élni akarásom, enervált lettem.
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sen az ember kedvét az élettől. A program végét nem határoztuk meg, egyszerűen csináljuk. Ez életmód és gondolkodásmód váltás. Újra próbálom építeni a testem. A testedzés része a napi 1 óra gyaloglás is. Az elején végigcsináltunk egy
45 napos rotációs homeopatikus méregtelenítő kúrát. Szedünk különféle vitaminokat, lenolaj kapszulát, bélflóra regenerálót, és más étrend kiegészítőket. A diéta kölesre, hajdinára, lenmagörleményre,
csicsókára, csírákra, almára, zöldségekre,
kecskesajtra, joghurtra, teljes kiőrlésű búzából készült kenyérre és kevés fehérhúsra épül. A folyadékbevitel szintén része a
programnak. Pi vizet is iszunk.
Ez egy életmód rendszer.
A sotalolt saját fejem után menve januártól mégis elkezdtem szedni, ugyan az
előírt dózis felét. A sotalol a vesében választódik ki (nekem volt vesegyulladásom
is!), a májat nem terheli. Viszonylag új, kevésbé ismert szer. Megörültem, de közben
kiderült róla, hogy bizonyos klinikai vizsgálatokat azért állítottak le, mert a sotalol
egyik formájától megnőtt a kezelt betegek
halálozása. Az internetes aritmológus óva
intett ettől a méregtől/szertől.
A húszezres által felírt nyugtatókat nem
szedtem, mert bizonyos országban ezek
kábítószernek számítanak, vagy epilepszia
kezelésére szolgálnak. Maradtam a növényi, illetve a már évek óta kipróbált enyhe
nyugtatónál (nem akarok minden szert itt
megnevezni).
Gyorsan javult a közérzetem. Fellélegeztem. A bőrömről is eltűntek a 10 éve
ott levő foltok.
Egy ideig az „extrák” is békén hagytak, majd január végén újra elkezdtek
nyomulni.
2007 február közepe
Visszamentem a húszezreshez. A terheléses EKG szerint 30%-kal nőtt a szív teljesítménye. A koleszterin gyógyszer nélkül
20%-kal csökkent (!), visszaállt a normális
szintre. Mindennek ellenére a doki újabb
3 hónappal meghosszabbította a kondicionáló tréning indikációját, az összes általa felírt gyógyszer szedése mellett. Kérdésemre, hogy mire számíthatok, ha mégsem szedem a gyógyszereket, azt válaszolta, ne tervezzek hosszú távra. Trombózist
kaphatok, az pedig olyan, mint a nehéz kő,
ki tudja hol áll meg. Ha az agyban, szellemi munkát többet nem végezhetek, ha

a lábban, amputálják. (N.B. Jó egészséget
kedves pszichoszomatikus barátom!)
2007. március 28.
Elmentem egy szívközpont ambuláns
szakrendelésére, mert nem akartam belenyugodni a fizetős doki verdiktjébe (egy
orvos ne legyen se bíró, se isten!). A beutalót egy újabb kardiológus írta, aki szerint nem kizárt, hogy az érrög már a szívemben van. A trombózis bármikor előállhat, hiszen nem szedtem véralvadást
gátló gyógyszereket. Az időpontot február 28-án egyeztettem le, 1 hónapot vártam a vizsgálatra. A szívközpontban csúszott a rendelés, 40-en voltak előttem, de
többórás várakozás után az aritmológus
specialista csinált egy nyugalmi EKG-t,
egy szívultrahangot, kérdezgetett, és végül kiállította a leletet, miszerint „teendő nincs”, azaz nem kell gyógyszert szednem, folytatni kell az egészségtudatos
életmódot, 1 év múlva kontrol. (N.B. A
szívem méretei a korábbi kitágulthoz képest lényegesen lecsökkentek, normális
lett a balkamra funkció. Kissé már regenerálódott a szívem.).
Az aritmológus specialista szerint egy
orvos csak tények alapján állíthat valamit!
A trombózis kockázata az én esetemben
átlagos. Mindenkit érhet trombózis. Megkérdezte, hogyan sikerült ilyen rövid idő
alatt gyógyszerek nélkül 20%-kal csökkenteni a koleszterin szintet.

Másik „ingás” barátom szerint is belülre
figyeljek. A szervezetem gyógyít. Az életmód és a gondolkodásmód, a hit a döntő.
Ne féljek, mert a félelem a legnagyobb veszély. A szeretet legyőzi a félelmet.”
Ez itt a 2007-es írásom vége.
2012 júliusában 109 kiló vagyok, sokat
dolgozom, mozgok, élek. Boldog vagyok.
Már felfogtam, hogy nem az egészség a
legfontosabb dolog a világon. A boldogság és a szeretet adja meg az egészség értelmét. A magyar népmesék végén az állt,
hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ezzel a gondolattal zárom ezt a sorozatot. Mert „az Élet él és élni akar”…
Kelt Budapesten,
2007. május 29, 2012. július 23.
Bartha Ferenc
mérnök

www.magtar.hu

2007. március 30.
103 kiló a súlyom. Március 1. óta nem
szedem a sotalolt sem. A negyedik emeletre lift nélkül jövök fel. Nem fulladok ki.
Extráim néha még vannak.
2007. május 29.
97 kiló a súlyom (N.B. 23 kilót fogytam!). 3 hónapja nem szedek szívgyógyszert. Extráim néha még vannak. Enyhe
nyugtatót használok, enyhíti az extrák tüneteit. A munkahelyi stressz nagyon magas, de ez egy külön történet.
Közben elmentem egyik „ingás” barátomhoz. A szívem 80%-os, a májam 60%os, a vesém rendben van, így látja. Szerinte betegség nem létezik, üzenetek vannak. Az egészség pedig hit kérdése. Örökké élünk, újjászületünk. A pénz nem minden. Örülni kell minden napnak.
(Húszezres: „A fejében tegyen rendet,
különben szaladgálhat az egyik orvostól
a másikig!”) Meditáljak, jógázzak, rendbe
fogok jönni.
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A Természetes Gyógymódok Egyesülete
2012. szeptemberétől program
akkreditált képzéseket indít:
– Magyar Népi Gyógyász
1 éves képzés /PL-2640/, valamint
– Természetes Gyógymódok
Tanácsadó
3 éves főiskolai színvonalú képzés
/PL-3940/
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