Mert „az Élet él és élni akar”
(15. 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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Sejtünk valamit

Gilbert N. Ling meg nem értett biofizikus műveit olvasgatva
(forrás: http://www.gilbertling.org/ Nano-protoplasm: the Ultimate Unit of Life)
Neves, magányos harcosként élő amerikai tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a modern orvostudomány és
gyógyszertudomány azért nem tud áttörést elérni, mert a próba-szerencse jellegű
kísérleti kutatások mögött nincsenek elméleti alapok. A tudósok közül Gilbert
N. Ling biofizikust emelném ki, aki az élő
sejt mélyébe hatoló mikroelektróda feltalálója, sejtszintű és sejtszint alatti kutatásaival nagyban hozzájárult az MRI kifejlesztéséhez.
A hatékony profitszerzés érdekében az
alapkutatásokra egyre kevesebbet költenek, helyette, a minél előbb profitot hozó
részkutatásokat finanszírozzák. Pedig biztos alapok nélkül nem megy a tudomány
haladása, fejlődése. Viktória királynő korában egy elromlott tranzisztoros zsebrádiót a királyság összes tudósa sem tudott volna megjavítani, mivel nem voltak
a műszaki fejlődés megfelelő fokán. A fejlődés sebességét az is lassítja, hogy a tudományos publikációk, pályáztatások és díjazások a fűnyíró elven működnek, ha valaki kimagaslik, képletesen levágják a fejét, ignorálják. A cikkek és pályázatok bírálói névtelenek, ha ők nem engedik át a
cikket, vagy pályázatot, akkor az nem jelenhet meg a nevesebb folyóiratokban, és
pénzt sem kaphatnak a kutatók.
Így fordulhatott elő az, hogy Gilbert N.
Ling biofizikus 50 évvel ezelőtt publikált
„élő sejt” elméletéről, az Asszociáció-indukció elméletről még 2012-ben sem
vesznek hivatalosan tudomást. Ling úgy
lett aggastyán, hogy rendkívül alacsony az
idézési indexe. Csak az emberileg is tiszta
tudósok képesek szembemenni a fő áramlattal. Ling előtt néhány magyar és orosz
tudóson kívül senki nem mert a membrán-elmélettől eltérő irányban kutatni.
A Pécsi Tudományegyetemen kutató
megboldogult Ernszt Jenő, majd Tigyi József és végül Kellermayer Miklós a megkötött víz és protoplazma koncepció mellett álltak ki, szemben a hibás membrán-koncepcióval. Kivételesen ritka elismerésnek számított Ling számára, hogy
1994-ben megkapta a Pécsi Tudomány-

A gyógyszertudományban azért nincs áttörés, mert a próbaszerencse jellegű kísérleti kutatások mögött nincsenek
elméleti alapok.
egyetem díszdoktori címét, vélhetően id.
Kellermayer Miklós professzor javaslatára. A professzor ma is oktatja Ling sejtelméletét, mint fakultatív tárgyat. Ezért köszönet illeti meg a professzor urat. Ling
a maga részéről arra kér mindenkit a saját weblapján (www.gilbertling.org), hogy
terjesszék tanait.
Annak idején Luther Márton egy papírlapot kitett a székesegyház ajtajára, amely
radikálisan megváltoztatta sokak életét.
Ma már túl sok a papír, talán fel sem tűnne egy Luther Márton. A nyilvánosság
ereje viszont egyre fontosabb.
Ennek a történetnek gyakorlati jelentőségét az adja, hogy Ling megcáfolta
a sejtek membránján (hártyáján) működő ioncsatornák és aktív ionpumpák hivatalos elméletét. Az ionok ki-be
áramlását egészen más törvények írják
le. Ling szerint sok a „kifőzött (N.B. koholt)” tanulmány, amikor az elképzelésbe
nem illő kísérleti eredményeket egyszerűen kihagyják. Peter Mitchell 1978-ban
Nobel díjat kapott a „Kémiai ozmózis
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hipotézisért”. Gondoljunk bele, hipotézisért! A feltételezett membrán-pumpák működését próbálta előzetesen leírni. Valószínű, hogy Glynn és Karlyn manipulált tanulmányaira is épített. A nátrium-membrán pumpa működésének ellentmondó eredményeket kihagyták. Egy
fiziológiai Nobel díjat adtak 1991-ben
Nehernek és Sakmannak azért, mert bemutatták a „”Patch-clamp Technique” folyamatot, azaz sejtmembránon áthaladó
nátriumcsatorna zárását és nyitását. Ez is
rosszul sült el, hiszen a fő jelenség, amire épül az egész leírás, mesterségesen kreált. Ezt három független kutató csoport
is bebizonyította. Ugyanaz a leírt jelenség
megfigyelhető sejtmembrán nélkül is.
Fizikai testünk sejtekből és a sejteket
összetartó, úgy nevezett sejten kívüli mátrixból áll. Izom, ideg, csont, nyálkahártya, bőr, mirigyek, mind-mind sejtekből
épülnek fel. A sejtek legfontosabb építőkockáink. Sok „hivatalos” könyvet írtak
az emberi sejtek felépítésről, működéséről. Nagyon sok gyógyszeren olvashatjuk,

A sejtplazma Gilbert N. Ling amerikai kutató szerint
nem vizes oldat, hanem egy gél, egy kristályszerkezet
hogy proton pumpa gátló, kalciumcsatorna blokkoló, nátriumcsatorna gátló, béta
receptor blokkoló, hisztamin receptor
blokkoló, sejtmembrán stabilizáló. Ezek
a meghatározások a sejtekre vonatkoznak.
Azt tanultuk az iskolában, hogy a sejtek általában kétrétegű foszfolipid hártyával körbevett, az élet kis komplex egységei. Úgy tudjuk például, hogy a szívizom-sejtek működését a nátrium, kálium
és kalcium ionok passzív csatornákon történő áramlása, illetve aktív ionpumpákkal meghajtott ioncsatornákon át történő
pumpálása magyarázza. Eszerint vizes oldatok vannak a sejtközi térben, vizes oldatok vannak a sejthártyán belül is és az ionok koncentrációja szigorúan meghatározott kint és bent.
A sejtben kevés a nátrium, sok a kálium, a sejtközi térben pedig fordítva. Valahogyan nem működik a diffúzió, nem
egyenlítődik ki az ionkoncentráció a sejtmembrán két oldalán. Például a nyilvánvalóan sós ízű vérben „úszkáló” vörös
vértestekben alig van nátrium. A folyékony vérplazma sós ízű. Ki tudja, miért
van ez így? Ha a gyógyszerfejlesztők és
az orvosok sem tudják, pontosan hogyan is működik az élő sejt, akkor mi
alapján fejlesztenek és engedélyeznek gyógyszereket? Ling szerint nem a

membrán feladata az ion-transzport szabályzása. A többrétegű polarizált víz és a
rögzített töltések sorfalán kell áthaladni a
nátrium- és kálium ionoknak, a statisztikai mechanika törvényei szerint.

Hogyan is működik Ling szerint az élő
sejt? Szerinte az ember egy csodálatos biológiai automata, melyben „25 tonnás kamionok szállítanak egy hímes tojást”, az
elektront. Ez volt az érzése, amikor látta, hogy hatalmas fehérje molekulák adják át egymásnak az elemi töltéshordozókat, az elektront. A sejtek egyik fő alkotóeleme, a fehérje, azaz a 20 féle aminosav
kombinációjából létrejött tekervényes óriásmolekula. Az aminosavak pozitív vegyértékű aminó (NH2) és negatív vegyértékű karboxil (COOH) gyökökben végződnek, ezek segítségével alakulnak ki a füzérek, tekervények, polipeptid láncok. Ezeken áramlik és hullámzik az energia és az
információ.
Röviden idézek egy fiatal egyetemi hallgató, Fischer Gábor blog írásából, aki magyar nyelven egyszerűen, közérthetően
és szakszerűen összefoglalta a lényeget:
„Ling felvetette, hog y valószínűleg a sejtekben a
fémionok nem szabadon diffundálnak, hanem le
vannak kötve, a fehérjék savas oldalláncaira rá
lehetnek tapadva, ez később be is igazolódott. De
ez az apróság azért fontos, mert ez azt jelenti,
hog y a sejt fémionjai, amik a potenciálokat adják, nem diffundálnak szabadon, íg y g yakorlatilag nincs értelme felírni rájuk a diffúziós eg yenleteket, mert azok egész eg yszerűen másra valók,
elektrokémiai cellákra, viszont eg y sejt nem az.
A sejtplazma nem vizes oldat, hanem
egy gél, egy kristályszerkezet. Nemcsak
a fémionok nem szabadok, de a víz sem. A víz

A sejt belsejében - a jéghez hasonlóan - strukturált víz van,
szemben a membrán elmélettel, amely szerint csak vizes oldat
van. A jég szerkezete elektormikroszkóppal
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Mi van, ha azért van annyi mellékhatása a gyógyszereknek,
mert hibás tudás alapján fejlesztették ki?
a fehérjék köré rendeződik, és rétegeket alkot,
ami szintén kísérletileg kielégítően bizonyított,
sőt eg yesek addig mennek, hog y a fehérjék felszíne eg yenesen „úg y van tervezve” (felszíni töltéseik eloszlása alapján), hog y a vizet minél hatékonyabban rendezni tudják.”
A rendezettséget legkönnyebben a víz
megfagyásakor keletkező jég szerkezetének tanulmányozásakor érthetjük meg.
A jégből ki tudnak fagyni a vízben oldott
anyagok, mivel a jégben kialakuló rácsos
szerkezet kizárja a vízben oldott anyagokat, pl. fémionokat. Ez úgy valósul meg,
hogy az oldatban vízmolekulákkal körbe
vett ion, (hidratált ion) kizáródik. A sejtekben és a sejtek közötti térben a két legfontosabb ion a nátrium (Na) és a kálium
(K) ion. A K ion valamivel nagyobb, mint
a Na ion, és ennek megfelelően felületén
kisebb a töltés sűrűség. Ebből következik,
hogy kisebb hidrát burkot tud megkötni,
mint a Na, ezáltal a nagyobb nátrium kiszorul a káliummal szemben. A sejt belsejében levő strukturált vízben tehát a K ionok jobban „elférnek”, ebből pedig az következik, hogy a sejt belsejében levő K ion
koncentráció lényegesen nagyobb, mint a
sejten kívül, és fordítva, a Na ion koncentráció a sejten belül kisebb és a sejten kívül nagyobb! A tapasztalati adatok igazolják az elméleti számításokat, a sejten belül
kb. 40 szer több kálium ion van, mint kívül és nátrium ionból pedig 10 kevesebb
van sejten belül, mint kívül. A „hivatalos”
membrán hipotézis nem ad magyarázatot

erre a tényre!
Ha egy sejtet mikroszkóppal megvizsgálunk, akkor látható, hogy a sejt szervecskék körül tiszta a kép, amit a strukturált víz jelenléte okoz (olyan mint a
„jég”). Ezt már Szent-Györgyi is észrevette, és felvetette. Érdekességként érdemes
megemlíteni, hogy Szent-Györgyi ismerte
Linget, és az volt a véleménye, hogy Ling
a legtalálékonyabb biofizikus, akivel csak
élete során találkozott! Másik oldalról közelítve, Ling elméletének második fele, az
indukció, Szent-Györgyi elektronikus biológiájának továbbvitele! Ling elméletének
alapjai érettebbek, mint a membrán pumpák és csatornák elméletének, és a legtöbb
jelenség megmagyarázható vele.
A sejt belsejében tehát strukturált
víz van, szemben a membrán elmélettel, amely szerint csak vizes oldat van.
Ling kísérletileg megvizsgálta a sejteket,
és megállapította, hogy a sejthártya eltávolítása után nem omlanak össze azonnal
a sejtek. Ezzel igazoltnak látszik, hogy a
sejtek belsejében nem vizes oldat van, hanem strukturált víz (gél). Amennyiben a
sejteket ebből a szempontból tovább vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a félbevágott sejtből sem folyik ki a víz, sőt ki sem
lehet centrifugálni abból a vizet!
„Ling szerint a sejteknek van egy
nyugvó, és egy aktív állapota, amik eg ymástól jelentősen különböznek. A nyugvó állapotban a fehérjék ún. kardinális kötőhelyeihez
olyan molekulák kötődhetnek, melyek befolyásol-
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ják a fehérjék elektronsűrűségét, olykor nag y távolságokon, ezer aminosav láncszemen keresztül
is, azáltal, hog y vag y elektronokat vonnak maguk felé, vag y elektronokat adnak le, ezzel megváltoztatva a fehérje szerkezetét.” (N.B. A hormonok, a gyógyszerek is ilyen kardinális
adszorbensek. Nekem is feltűnt, hogy milyen kicsi molekula például a Sotalex szívgyógyszer hatóanyaga, a szotalol. Kicsi,
de erős! Persze nemcsak a szívre hat, ezért
lehet annyi mellékhatása is.)
A fehérjék az élő sejtekben többnyire „letekeredett” állapotban vannak jelen, mert az elektronokat elnyelő adszorbensek kiegyenesítik a fehérje molekulákat, és meggátolják a másodlagos szerkezetek, pl. alfa-spirálok kialakulását. A sejtekben ez az abszorbens pedig az ATP
(adenotrifoszfát) molekula. Ekkor viszont
azok a töltések is felszínre jutnak, amelyek
eddig a fehérje belsejében voltak. Az így
létrejött nagyobb térerő a vizet több rétegben képes maga köré vonzani. Ez Ling
elméletében a polarizált víz rétegek kialakulásának lényege, ami az elméleti számításokkal jól egyezik.
„A vízhez visszatérve, az aktin is nag yon erősen tudja rendezni vizet. Azért is ennyire ragadós fehérje, mert a körülötte nag yon erősen rendezett víz mindent kiszorít magából, és ennek eg y
részét rányomja a fehérjére. Tehát akkor tekeredik le eg y fehérje, ha elektronelvonó abszorbenst
köt meg, ez a sejtben pedig az ATP! Talán ezért
is van belőle olyan sok! ATP-kötő hely majdnem
minden fehérjén van. Az ATP-kötés kieg yenesíti a fehérjéket, felszínre hozza a savas oldalláncokat is, amikhez preferáltan a kálium tud kötődni, valamint „meg fag yasztja” maga körül a vizet, rendezettebbé teszi, tehát lecsökkenti az entrópiáját (rendezetlenségét), és ezzel energiát tárol.
A rendezett víz entrópiája kisebb a vizes oldaténál, íg y felfogható negatív entrópiaként is, amiről
már Schrödinger is beszélt.”
Az aktív állapot pedig úgy alakul ki,
hogy az ATP elhasad, és így megszűnik
az elektron elvonás, a fehérje felveszi másodlagos, spirál szerkezetét, mint egy ös�szerándult rugó, és a fehérjét sűrűn körülvevő vízmolekulákban tárolt jelentős energia pedig felszabadul. Az egész
úgy működik, mintha a fehérje egy vízakkumulátoros entrópia gép lenne, amit az
ATP húz fel!
A hibás sejtelméleti tudás károkat okozhat azoknak, akik beszedik a gyógyszereket. A gyógyszerek sejt szinten hatnak. Mi
van, ha a fejlesztőik hibás tudás alapján fejlesztették ki őket? Mi van, ha
azért van annyi mellékhatása a gyógyszereknek, mert hibás tudás alapján fejlesz-

tették ki? Először egy-két gyógyszert kap
a beteg, később egyre többet. Találkoztam
a patikában olyan emberrel, aki büszkén
lobogtatta a 20 receptjét, hogy ő mennyiféle tablettát szed.
Megnéztem az amerikai FDA (gyógyszerfelügyelet) weblapját, akik egy Nemkívánatos Esemény Jelentési Rendszert (
angolul AERS) működtetnek. 2000-ben
200 ezer, 2010-ben 670 ezer nemkívánatos eseményt rögzítettek. A nemkívánatos eseményeket a betegekre vonatkoztatott kimenetel alapján is elemezték Forrás: http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceCo
mplianceRegulatoryInformation/Surveillance/
AdverseDrugEffects/ucm070461.htm
A „Súlyos” rovatban a halálozás, kórházba kerülés, rokkantság, születési rendellenesség, vagy más komoly gyógyszer
mellékhatás szerepel:

A MAG 2013 évi programjai:
Szombatonként:
nyílt nap Magfalván 9-től sötétedésig,

belépő 1000.-Ft
Népi gyógyászat, gyógyító anyagok, paraszti kultúra, kenyérsütés, büfé, piac.
Ha eladható/elcserélhető terményed vagy terméked van, hozzad helypénz nincs.
felvilágosítás: Géczy Margit 20/2797450

március 9.
Magfalvai Magbörze,

belépő 1000.-Ft
Hozd el régi tájfajtáidat, visszavethető magjaidat, gyümölcsfáidat és cserélünk.
Hozzál bevált virág és zöldség magokat, oltóvesszőt, csemetéket,
tudást, bölcsességet…
Felvilágosítás: Géczy Margit 20/2797450

május 27 – június 2
Kályhaépítő tábor

Kályhát, rakétakályhát, csikó tűzhelyet építünk téglából, természetes anyagokból.
Megtanulhatod a kályhaépítés alapjait, mellyel otthon megépítheted a tűzszentélyed.
Jelentkezés Géczy Margit 20/2797450

június 17 – 23
Bárka népi gyógyász tábor

Népi gyógyító hagyatékunk megismerése, hatékony és egyszerű módszerek gyakorlása, családon és kisközösségen belüli gyógyítás, betegség tudat helyett EGÉSZ-ség.
Jelentkezés: Vígvári János 20/5619109

június 30 – július 6
Családi építő tábor

Ezek az amerikai számok magukért beszélnek. Nálunk vajon mi a helyzet?
Kelt Budapesten, az Úr 2013. évében,
Fergeteg havában
Bartha Ferenc
mérnök
MAG közösség

Együtt TEREMT a család, valódi, használható tudást adva gyermekeinknek, törekedjünk az önellátásra, váljunk követhető mintává gyermekeink
és környezetünk számára.
Jelentkezés: Géczy Margit 20/2797450

augusztus 9 – 15
Néptánc és játék tábor

„A hagyományőrzés célja nem a parázs őrzése, hanem a tűz gyújtása!”
A tánc, a játék gyógyít, felszabadít, jelenbe hoz, összeköt mindnyájunkat.
Jelentkezés Németh Gyula 30/9404520
A táborok pontos programját és a részvételi díjakat
folyamatosan hirdetjük, addig is írd be az időpontokat
a naptáradba, és készülj rá lelkiekben!

www.magtar.hu

Szeretettel várunk!
MAGosok
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