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

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 üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben él-
hetjük 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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Az emberi testet alkotó sejtek és maga 
az ember is egy bioelektromos rendszer. 
Elektromos töltések áramlanak, hullám-
zanak bennünk, amíg élünk. A sejtek rá-
dióhullámú sugárzással is kommunikálnak 
egymással. Nagyon sok írás született ebben 
a témában, ezért nem egyszerű a témavá-
lasztásom.  Villamosmérnök vagyok, va-
lamikor a Távközlési Kutatóintézet (TKI) 
egyik vezetője voltam. Jelenlegi munkahe-
lyemen a T-Network Kft.-ben rendelke-
zünk egy olyan laboratóriummal, amely-
ben a készülékek elektromágneses össze-
férhetőségét vizsgáljuk (www.tnetwork.
hu). 20 éve dolgozom a hazai mobiltelefon 
hálózatok építésén.  Rálátásom van a rész-
letekre is. Állítólagos szívbetegségem mi-
att kezdtem el mérnöki szemmel figyelni az 
emberi test működését. 

Előző írásomban a sejtekkel foglal-
koztam. Mivel a sejteket alkotó fehérjék 
működését elektromos töltések vezérlik, 
megszületett bennem a gondolat, hogy én 
is írjak a magam módján az elektroszmog 
témáról.  Először az 50Hz-es hálózat-
ból kapott váltóáram hatásaival foglal-
kozom. A sejtekben lezajló főbb folya-
matok váltakozása a 0-20000 Hz frek-
vencia sávban esik, ez a hangfrekven-
ciás sáv. Ezért is lehet hangrezgések-
kel gyógyítani a sejtek és a testünk mű-
ködését (lásd VITAFON). A sejtekben 
mérhető feszültségértékek mikrovolttól 
millivoltig terjednek. A szívizomsejt kap-
csolási feszültsége kb. 90 mV. A civilizált 
életben tele van a lakóterünk és munka-
terünk váltakozó elektromágneses térrel. 
A fali csatlakozóban 230V, azaz 230 000 
mV az effektív feszültség. Ez egy váltó-
áramú áramforrás, azaz másodpercenként 
50-szer változik a polaritása. A csúcstól 
csúcsig mért feszültség az effektív érték-
nél jóval nagyobb, 650 000 mV. A kérdés 
az, hogy bejut-e a testünkbe ebből a 
650 000 mV-ból legalább 90 mV? 

Az idegsejtek működését már 
mikrovoltos feszültséggel is lehet befo-
lyásolni. Az emberben lezajló feszültség-
változásokat a bőrön keresztül lehet leg-

Mire vezet az áram?
Miért nem jó elszigetelődni? Mit sugárzunk? 

Elektronokról, elektroszmogról, elektromágneses hatásokról.

Elektroszmog mérésére alkalmas EMC labor 
(www.tnetwork.hu)

könnyebben mér-
ni. Az elektro-
kardiogram-
mon millivoltos 
feszültségeket 
mérhetünk. Az 
agyi hullámok 
mérésekor 10 
mikrovoltos fe-
szültségeket mér-
hetünk a fejbőr-
ön. Ehhez képest 
hatalmas nagy ér-
ték az a 650 000 
mV,  ami itt van 
a közelünkben. A 
hálózati feszült-
ség, mint egy 
külső hatás, ve-
szélyes is lehet, 
nem is kell hoz-
zá áramütés. Ele-
gendő az elektro-
mos vezeték meg-
közelítése. A bő-
rünk szigetel, de 
egyben vezethe-
ti is az áramot. 
Közvetlen érint-
kezés esetén né-
hányszor 10 vol-
tos feszültség 
megnyitja a bőr pórusait. Ezen az elven 
működnek a transzdermális kozmetikai 
illetve orvosi készülékek.

Mi az, ami csak okoskodás, mi az, amit 
az átlagember megtapasztal? Egy időben 
elektromos ágymelegítőt használtunk, 
mert a feleségem derékfájdalom miatt 
nem tudott a hideg ágyba befeküdni. Egy-
szer, miközben a bekapcsolt ágymelegítőn 
feküdt, megérintettem a kezét. Furcsa, 
kellemetlen bizsergést éreztem. Kikap-
csolva a melegítőt azonnal megszűnt ez 
az érzés. Utána olvastam az interneten, 5 
perc alatt találtam az amerikai fórumokon 
olyan embereket, akik szívritmus zavart 
észleltek az ágymelegítő használatától. Az 
ágymelegítő nem más, mint egy szigetelt 

fűtőszál, amiben benne van az említett 50 
Hz-es 650 000 mV-os feszültségingado-
zás. Ezen fekszünk, ennek az elektromág-
neses terével kerülünk közvetlen össze-
köttetésbe. A nejem mindig is panaszko-
dott, hogy ugrál a szíve, amikor lefekszik. 
Ezt a jelenséget a gerincére fogtuk. De et-
től kezdve csak előmelegítésre használ-
tuk az ágymelegítőt. Az orvosi célra ké-
szített fűtőtakarókban egyenáram folyik. 
Egy méregtelenítő kezelés során 30 per-
cig feküdtem egy ilyen takaró alatt, semmi 
különöset nem éreztem. Egy másik példa. 
Megfigyeltem, hogy az éjjeliszekrényen 
álló lámpa csövét az ujjammal megérint-
ve még kikapcsolt állapotban is éreztem a 
fent említett bizsergést. A kapcsoló általá-
ban csak az egyik vezetéket szakítja meg. 
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Ha a fázist szakítja meg, szerencsénk van. 
Ha megfordítottam az aljzatban a hálóza-
ti csatlakozót, megszűnt a bizsergés. Nem 
véletlenül használnak Amerikában rögzí-
tett polaritású hálózati dugót, amit csak 
egyféleképpen lehet bedugni az aljzatba. 
Bekapcsolt állapotban azonban mindig 
érezhető volt a bizsergés. Ezek kettős szi-
getelésű lámpák, nincs bennük védőföld. 
A fémcső nincs leföldelve. A fémcsőben 
lévő kettős szigetelésű kábelben benne 
van az említett 650 000 mV-os feszültség-
ingadozás. Másodpercenként 50-szer vál-
tozik az elektromágneses erőtér iránya. 
Az elektromos kábelek általában nem ren-
delkeznek árnyékolással, mivel nem írja 
elő a szabvány, így a bennük lévő áram- és 
feszültségváltozás által létrehozott elektro-
mágneses tér nagyobb hatással van a kör-
nyezetre. Ez a hatás tapintható. Én vagyok 
rá a tanú. A bútorüzletekben járva azóta is 
tapogatom a lámpák fémházát, fémcsövét. 
Rengeteg a bizseregtető éjjeli lámpa, álló-
lámpa, csillár.

Az 50 Hz-es hálózatból származó nem-
kívánatos elektromágneses hatások el-
len árnyékolással, földeléssel, előnyö-
sen kialakított kapcsolókkal, megsza-
kítókkal védekezhetünk. Legalább arra 
ügyeljünk, hogy a lámpák kapcsolója a fá-
zist szakítsa meg. A földelésről eszembe 

Elektromos töltések áramlanak, hullámzanak bennünk, amíg élünk.

jutott egy másik probléma. Megfigyelték, 
hogy gyorsabban elfáradnak azok a sofő-
rök, akiknek a gépkocsija nem tartalmaz 
földelő berendezést. A földelő berendezés 
előírás a nagyfeszültségű vezetékek kö-
zelében alkalmazott gépjárműveken. 100 

Ohm ellenállást kell biztosítani a föld felé. 
A nagyfeszültségű vezetékkel egyenérté-
kű feszültségek nem ritkák a természet-
ben. A pozitívan töltött ionoszféra és a 
negatívan töltött földfelszín között több-
százezer volt feszültségkülönbség van, en-
nek az időnkénti kisülése a villámlás. Szá-
raz időben méterenként 100 Volt a fe-
szültségkülönbség, ez a fejünk búbja és 
a talpunk között 200 Volt különbség! 

A természetben élő (mezítlábas) ember 
testébe a talpán keresztül szabad elektro-
nok áramlanak be. A sejtek működésé-
hez szabad elektronokra van szükség. Az 
elektronok parányi energia kvantumok. 
Ha nincs belőlük elegendő, a testünk ké-
pes saját maga biokémiai úton leválaszta-
ni az elektronokat az elektron donorokról, 
de ehhez sok energia, tápanyag kell. El-
szigetelődtünk a földtől, műanyag tal-
pú cipőket hordunk, műanyaggal bo-
rítjuk a padlónkat, nem használjuk 
ki ezt a természet adta erőt, energi-
át. Nincs földelésünk, mert elszigeteltük 
magunkat a cipőnkkel. A mozgási súrló-
dástól kondenzátorként feltöltődünk, akár 
többezer Voltra. Amikor megérintünk egy 
leföldelt pontot, egy csapot, vagy egy radi-
átort, szikraszerű kisülés történik. Régen 
az orvosok sok esetben álmatlanság, fejfá-
jás, szívritmus zavar ellen egyszerűen har-
matos fűben történő mezítlábas sétát ír-
tak fel gyógyszer helyett. A harmat redox 
potenciálja különösen jó a testnek, ehhez 
adódnak hozzá a földből jövő elektronok. 

A mezítláb járás több egészségügyi problémát old meg egyszerre
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Érdekes, hogy az elektronikai szerelő 
üzemekben dolgozókat az elektronikus 
eszközök védelme végett kötelezik, 
elektromosan vezető cipőket hordja-
nak az elektrosztatikus feltöltődés elkerü-
lése végett. Mielőtt belépnek a csarnokba, 
a földelő pontot megérintve levezetik a 
földbe a felhalmozódott töltéseket. Azon-
ban a nagyközönséget ellátó cipőboltok-
ban nem forgalmaznak antisztatikus ci-
pőket, pedig léteznek. Házilag is átalakít-
hatjuk földeltté a saját lábbelinket. Nem 
kell ahhoz szögbe lépni! Addig is célsze-
rű a lakásunkban földelési pontokat ki-
alakítani. Célszerű az ágyat leföldelni, de 
legalább lefekvés előtt pár másodperc-
re megérinteni a radiátort, vagy gáz-
vezeték csövét. Célszerű a székek, fote-
lek előtt földelt kisszőnyeget leteríteni. Fé-
mezett szövet is megfelelő, de be kell köt-
ni a ház földelési hálózatába  (www.lorix.
hu). Egy híres tudós olvasás és írás közben 
bal kezében mindig egy zöld-sárga földelő 
vezeték végét szorongatott a jobb agymű-
ködés érdekében. 

Jó tudni, hogy ha mezítlábasok va-
gyunk, ha a természetben élünk, ke-
vesebb élelemre van szükségünk. Hi-
szen a tápanyagcserénk egyik eredménye 
a szabad elektron, amit a földből is meg-
kaphatunk. És nincs salakanyag, nem kell 
annyit böjtölni, méregteleníteni. Rendel-
kezésre állnak vezető fémezett szövetek, 

szalagok. A földeléshez nincs szükség tu-
dományos fejlesztésre. Ez a tudomány 
rendelkezésre állt és áll. Használjuk-e, 
vagy sem, ez csak tőlünk függ. Végre vala-
mi, amiben vezetők lehetnénk:).

Nézzük a másik izgalmas kérdést, a 
nagyfrekvenciás és alacsonyfrekven-

ciás elektromágneses sugárzások kér-
dését. Az alacsonyfrekvenciás sugárzásról 
csak annyit, hogy nem célszerű transzfor-
mátor mellett lakni, nem célszerű nagy-
feszültségű vezeték mellett lakni. Ter-
mészetesen léteznek hivatalos egészség-
ügyi határértékek is. A transzformátorok 
nem csak sugároznak, de 50 Hz-en búg-
nak is éjjel-nappal. Főleg egy nyári éjjelen 
zavaró nyitott ablak mellett a búgás. Tra-
fó mellett nem jó lakni! – mondhatnám 
viccesen. De nézzük a magasabb frek-
venciákat, a rádióhullámú hatásokat. 
A minket körbevevő elektromágneses tér-
ben hemzsegnek a vezeték nélküli  és mo-
bil telefonok, laptop-ok, bluetooth és wifi 
kütyük. Frekvencia szempontjából ez kö-
rülbelül 900 MHz, 1800 MHz, 2000 Hz, 
2100 MHz, 2400 MHz és így tovább 300 
GHz-ig az egyre nagyobb frekvenciák és 
egyre rövidebb hullámhosszok felé. 

A mobiltelefon hálózatok meghatározó 
sugárforrásai a bázisállomások, amelyek vi-
szonylag nagy teljesítménnyel besugároznak 
egy több szektorból álló cellát, területet. A 
közhiedelemmel szemben sokkal jobb, ami-
kor a fejünk felett van a bázisállomás an-
nál, amikor a szemközti ház tetején látjuk 
a szektor sugárzó antennákat. Ami a fejünk 
felett van, az nem minket sugároz. Közel 
vízszintes a sugárnyaláb iránya, nem maga 
alá sugároz. Svédországban láttam egy óvo-
dát 2003-ban, aminek a közvetlen közelé-

A fémezett szövetek elvezetik a töltéseket és visszaverik 
a nagyfrekvenciás sugárzást

Bázisállomás egy víztornyon. Mindenre antennát szerelnek, 
ami kimagaslik…
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hogy mit szólnak ezekhez a külső zavarsu-
gárzásokhoz? Ki tudja? A tudományos ku-
tatások hátterében mindig is ott van a pénz, 
az üzlet. Sokszor előfordulhat, hogy a kör-
nyezetvédelmi kutatások megrendelője 
maga a környezet szennyezője.

Külön kell beszélni a vízről. A víz egyik 
rezonancia frekvenciája 2400 MHz körül 
van, ezért is ez egy ingyenes frekvencia. A 
levegőben lévő pára elnyeli a rádióhullámo-

ben egy gyárkéményre szerelték fel a szek-
torsugárzó antennákat. A lefedettség alól az 
óvodák és iskolák sem kivételek. Jól lefed-
ték az egész világot! A bázisállomás egy fo-
lyamatos rádiósugárzás terhelés, hiszen éj-
jel-nappal működik. A kicsi kütyük kis tel-
jesítménnyel sugároznak, de nagyon közel 
tartjuk a fejünkhöz, az agyunkhoz. Az ideg-
sejtek egymás között sugárzással is kommu-
nikálnak, nemcsak az idegpályákat használ-
ják erre a célra. Megkérdezte őket valaki, 

kat 2400 MHz-en, ezért működnek a wifi 
és a bluetooth eszközök csak rövid távol-
ságon. A mikrohullámú sütő magnetronja 
is 2400 MHz-en sugároz. Az ételben lévő 
vízmolekulák rezonancia útján átveszik a 
magnetron energiáját és felmelegszik az étel. 
Sokan panaszkodnak, hogy mobiltelefoná-
lás után, illetve bluetooth fülcsipesz haszná-
lata után ég a fülük. Talán éppen ettől. Tud-
juk, hogy a sejtekben a víz strukturált for-
mában van jelen, előfordulhat, hogy a rádi-
ósugárzás, mikrohullámú sugárzás ha-
tására megváltozik a sejtekben levő víz 
szerkezete és vele együtt a fehérjék szer-
kezete. Hiszen a vízmolekulák is szerepet 
játszanak a fehérjék térbeli szerkezetében. A 
szervezet képes regenerálódni, de meddig? 

Hogyan lehet védekezni? A bajor hatósá-
gok már több éve megjelentetnek minden 
egy ingyenes lakossági tájékoztatót, „Elekt-
romágneses hullámok árnyékolása lakókör-
nyezetben” címmel. Ismertetik a fizikai-bi-
ológiai hatásokat, a frekvenciákat, a szinte-
ket. Felsorolják, hogy milyen építőanyag-
ok mennyit csillapítanak, milyen cégek mit 
forgalmaznak és milyen áron. Nagyon jó 
kis könyvecske. Sajnos németül van, pedig 
jó lenne, ha a magyar hatóságok is tennék a 
dolgukat! Íme a 3. kiadás: 

http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/
media.php/13/3_Umwelt_EMF_Schirmung.pdf 

A védekezés az óvatosság miatt fon-
tos. Ha nem tudjuk valamiről ponto-
san, hogy milyen a hatása, akkor jobb 
az óvatosság! Ez egy elfogadott hozzáál-
lás. Az egyik védekezés, ha minél kevesebb 
kütyüt tartunk magunknál, a környezetünk-
ben. Ne tegyük a mobiltelefont az ingünk 
zsebébe. Ingatlanvásárlásnál fontos szem-
pont lehet az ingatlan elektromágneses ter-
helése. Nagyon sok a lehetőség. A védeke-
zés műszaki megoldásai rendelkezésre áll-
nak, a védekezés ma már csak pénz kérdé-
se (www.emc-plusz.hu). Árnyékoló és nyelő 
anyagok használatáról van szó.  Az árnyé-
kolásról visszaverődnek a rádióhullámok, a 
nyelő anyagok pedig elnyelik őket. Lehet fé-
mezett szövet árnyékolást csináltatni, acélle-
mez burkolatot csináltatni, stb. Arra kell vi-
gyázni, hogy ha az árnyékoló felület nincsen 
megfelelően, nagyfrekvenciásan leföldelve, 
akkor antennaként működik és antennaként 
erősíti a rádióhullámokat. 

Házépítésnél, az építőanyag kiválasztá-
sánál is lehet szempont az elektromágne-
ses sugárzás elleni védelem. Az egyszerű 
téglával szemben az Ytong falazatok na-
gyon jól elnyelik a GSM rádióhullámokat, 
mikrohullámokat. Különösen akkor, ha a 
téglák egymással érintkező oldalait beke-

Egy olvasónk a témába vágó problémával jelentkezett szerkesztőségünk-
ben. Kérjük, hogy aki segíteni tud, vagy ötlete van a probléma megoldására, 
az küldje levelét az info@zoldujsag.hu címre, és mi továbbítjuk azt.

…. A problémám lényege a következő: 
Szegeden lakom egy négyemeletes társas-
házban, és minden tiltakozásom ellenére 
5 db mobil erősítő antennát szereltek fel a 
tetőre. 2008-ban az egyik nagy mobilszol-
gáltató 2 darabot és 2012-ben egy másik 
cég 3 darabot. Én a zárószinten lakom, 
és az egyik antenna pont szobám fölé ke-
rült. Az antenna felszerelése óta, ha a la-
kásban tartózkodom egy tompa gyenge-
ség, folyamatos fejfájás alakul ki. Ez miatt 
lakhatásra már nem is tudom használni a 
lakásom. A lakásban főzni és ruhát mosni 
szoktam, egy lakókocsiban alszom. Aján-
lott levelet írtam a telefon társaságoknak, 
hogy az antennájuk egészségügyi kocká-
zatot jelent és ingatlan értékcsökkentő ha-
tású. Az egyik visszaírt, hogy semmiféle 
károkozást nem ismer el, a másik válaszra 
se méltatott. A 2011 őszén lévő lakógyű-
lésen, amelyen én is részt vettem és a leg-
határozottabban tiltakoztam az antenna telepítés ellen a három antennát telepítő cég 
nem is vett részt, nem küldött le szakembert hogy tájékoztasson az antenna telepíté-
si tervről. A közös képviselőnk annyi tájékoztatást adott, hogy a cég 1 db antennát 
szeretne felszerelni a közös lépcsőház tetejére, mivel az az épület legmagasabb pont-
ja. A 78 lakóból 34 volt jelen és abból én egymagam szavaztam nemmel. Az igen-
nel szavazók a másik épületben vagy több emelettel lentebb laknak. 2012 tavaszán 
megtörtént az antennatelepítés, és megdöbbenve láttam, hogy a közgyűlésen elhang-
zott 1 antenna helyett 3 db-ot szereltek fel és ebből egy darab pont a szobám fölé ke-
rült. Egy hódmezővásárhelyi ügyvédhez fordultam, aki hasonló ügyekben már el-
járt, de több mint félévi gondolkodás után azt mondta, hogy sajnos nem tudja vállal-
ni az ügyet. Próbáltam eladni az ingatlant, de volt olyan ingatlanközvetítő, aki az ut-
cáról meglátta a tetőn lévő antenna erdőt kaputelefonon felszólt, hogy meg sem nézi 
az ingatlant, mert az antennák miatt fel sem veszi az eladási listára. Tehát eladhatat-
lanná és lakhatásra alkalmatlanná vált a lakásom és tehetetlennek érzem magam eb-
ben a helyzetben. 

Szeretnék az olvasóktól tanácsot kérni, hova fordulhatnék, hol kérhetnék jogi se-
gítséget az ügyem megoldásához. Törvényes jogi eszközökkel hogyan tudnám elér-
ni, hogy a mobil társaságok leszereljék az antennákat és számomra kártérítést nyújt-
sanak? Hiszen nyilvánvalóan az antenna telepítéssel egészségügyi kockázatot és ér-
tékcsökkenést okoztak a zárószinten lakóknak.

Köszönettel: Kádár Antal
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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 gyakor-
lása, családon és kisközösségen belüli gyógyítás, betegség tudat helyett EGÉSZ-ség.

Jelentkezés:  Vígvári János 20/5619109                       
 

június 30 – július 6 .
Családi építő tábor                            

 Együtt TEREMT a család, valódi, használható tudást adva gyermekeinknek, töre-
kedjünk 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!

 Szeretettel várunk! 
MAGosok

A MAG 2013 évi programjai:
nik olcsó reciklált grafitból készült vízüve-
ges keverékkel. Méréssel meg lehet állapí-
tani a falazó anyag elektromágneses árnyé-
kolási csillapítását, de erre még nem létez-
nek szabványok. A fokozottan hőszigetelő 
thermoüveg szerkezetekben az üvegre fé-
met gőzölnek vékony rétegben. Kevesen 
tudják, hogy ezek az üvegek visszaverik a 
rádióhullámok 99%-át, így a csukott ablak 
is jól csillapít. Minden csillapítással, elnye-
léssel van egy nagy baj: amikor egy olyan 
szobából telefonálunk, ahol a falak, abla-
kok csillapítják a rádióhullámokat, ak-
kor a telefonunk automatikusan a leg-
magasabb teljesítményfokozatba kap-
csol. A teljesítmény-szabályzási tartomány 
nagyon széles, többezerszeres a mobiltele-
fonunk erősítése. A gépkocsink üvegein is 
van fémfilm bevonat. A kocsiból, csukott 
ablak mellett telefonálva százszor akkora 
a sugárzás energiaszintje, mintha megáll-
nánk, kiszállnánk és a szabad levegőről te-
lefonálnánk.

Amikor nagyritkán kimegyek Mag-
falvára, ahol természetesen alacsony az 
elektroszmog szintje, a Gomba közelé-
ben a főútról befordulva teljesen leteke-
rem a gépkocsim ablakait. Amire a pár-
száz méter hosszú bekötő út végére érek, 
újjászületek, minden bajomról elfeled-
kezem. Azért is olyan jó Magfalva aurá-
ja, mert nem torzítják el az elektromágne-
ses zavarforrások. De jó lenne visszamen-
ni a természetbe! Mondom én, egy szüle-
tett városlakó. Mára értettem meg, hogy 
milyen nagy ajándékot kaptam gyerekko-
romban a sorstól, hogy minden nyarat fa-
lun tölthettem a nagyszüleimnél. Se tévé, 
se áram, se csapvíz. Úgy visszatérnék oda! 
A szabad időnket töltsük a szabadban, 
messze ettől az elektromágneses ci-
vilizációtól, ahol magunk is mágnes-
ként rángatódzunk.

Kelt Budapesten, az Úr 2013. évében,
 Jégbontó havában

Bartha Ferenc
mérnök 

MAG közösség


