Mert „az Élet él és élni akar”
(29. 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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A szavak hatása az egészségünkre
Kedves testvéreim! Kedves
Zsuzsa nővérem és kedves
Bandi bátyám! Ti talán emlékeztek rá, hogy valamikor régen még nyelvész szerettem
volna lenni. Sajnos ebben az
életben ez nem jött össze, de
a nyelvek szeretete, a gyermeki érdeklődés és a szójátszadozás 60 évesen is megmaradt. Miről írjak ebben a hónapban? Ez egy visszatérő kérdés. GG barátom mindig azt
mondja, hogy a kisemberek,
amilyenek mi is vagyunk, az
egyszerű tanácsokat várják,
amelyek segítenének nekik eligazodni ebben a kesze-kusza
világban. Én meg egyre azt
mondogatom neki, hogy csak
arról tudok írni, ami éppen
engem is foglalkoztat, ami a
fejemben és a lelkemben van,
amiről úgy érzem, hogy közérdekes. Ha az olvasók nem
értenek velem egyet, jelezzék!
Egyszerű tanácsom: Magyarul gondolkodjunk, beszéljünk és írjunk. Egészséges! Jól
válogassuk meg a szavainkat,
hogy ne legyenek mérgezőek!

Magyarországon élünk, ide születtünk.
„Ország” szavunk úrságot, királyságot,
uralkodást jelent. Itt uralkodnak felettünk
az uraságok, a néptől különvált közhatalom. Az uralkodás meghatározza a min-

dennapi életünket is. Alattvaló nevelést kapunk. Már az iskolapadban és a templompadban is megmondják, mit kell tenni, mit
hogyan kell értelmezni. Megmondják nekünk, mi a jó és mi a rossz. Mit szabad és
mit tilos tenni. Egy szabad szittya gondolatvilágú nép sosem szerette az uralkodást.
Az uralkodás a nyelvünkben és szokásainkban, érzelemvilágunkban is tetten érhető. Az ige ereje régóta ismert. A nyelvi uralkodás az egyik legrégibb uralkodási módszer.
A nyelvünkbe ívódott szóhasználat az
idegrendszerünkön át közvetlenül kihat a
testünkre, az egészségünkre. (Megjegyzés:
Én csak magam nevében, a magam érzései alapján írok. Tiszteletben tartom a lelkiismeret szabadságát. Nem gondolom,
hogy az én fejemben van az igazság. De
a szemléltetés érdekében teszek egy kitérőt a hitvilág területére is.) A naponta ismételt imádság is az idegrendszeren keresztül közvetlen hatással van az egészségünkre (lásd bővebben az NLP szakirodalmat). Például a magyar nyelvű Miatyánkban nap, mint nap kérjük az Atyát, hogy
„bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” A latin nyelvű változat-
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ban azonban csak annyit olvashatunk,
hogy „engedd el az adósságunkat,
mint ahogyan mi is elengedjük az adósainknak.” Milyen jó lenne ez a mai
devizahiteleseknek!
Az orosz és óorosz, szerbhorvát változatban szintén adósság elengedésért imádkoznak. Nem érzik magukat bűnösnek,
csak adósnak. Ukrán, belorusz, lengyel,
szlovák, cseh, magyar nyelveken imádkozva azonban vétkeseknek, bűnösöknek érzik magukat.
Nem mindegy, hogy adós, vagy vétkes
és bűnös. Ez hatással lehet a lelki állapotra. Sok nálunk az öngyilkos, a lehangolt.
Angol egyházi nyelven mindkét imádság változat létezik. Dr. Gyökössy Endre református lelkész (Megjegyzés: ő keresztelt meg engem) és lélekgyógyász írta
le azt a betegség típust, amikor is a hívő
ember belebetegszik abba, hogy állandóan bűnösnek, vétkesnek érzi magát. Az
Atya nem szorul arra, hogy ilyen módszerekkel nyomja le a kisembereket. Valakik azért csak megalkották a magyar nyelvű miatyánkot! Talán uralkodási szándékkal? Ki tudja?
Az élet célja a boldogság. A boldogság az egészség előfeltétele. „Boldogan

éltek, míg meg nem haltak.” ez benne van
a magyar népmesékben is. Vétkesként, bűnösként nehéz boldognak lenni. Itt kell
megemlíteni azt is, miért is nem működnek a tiltások, miért is nem működnek a
bibliai tiltó parancsolatok? Könnyen belátható, hogy az elmúlt 2000 év történelme
az ékes bizonyítéka annak, hogy a tiltások
nem működnek. Miért is?
Az emberi cselekedetek legtöbbjét
a tudatalattink irányítja. A tudatalatti
(vagy alsó tudattalan) egy nagyon egyszerű vezérlőegység-kiszolgáló. A tudatalatti
a tudatunkat kikerülve közvetlen kapcsolatban ál a tudatfelettivel (vagy felső tudattalannal, kollektív tudattalannal), amit sokan istennek is neveznek. Ha szükség van
valamilyen segítségre, a tudatalatti felküldi a kérést a tudatfelettinek. A tudatalatti
a megfigyelések szerint sajnos nem értelmezi azokat az elvont parancsokat, hogy
IGEN, NEM.
Ha azt hallod, hogy ne ölj, lehet, hogy
éppen ölni készülsz. Ha azt mondják, ne
gondolj a citromra, akkor is a citromra
gondolsz. Bárki kipróbálhatja. A rossz tagadása, tiltása önmagában nem semmisíti meg a rosszat. Csak a szeretet

A rossz tagadása, tiltása önmagában nem semmisíti meg a rosszat.

a magyar nyelvű Miatyánkban nap, mint nap kérjük az Atyát, hogy
„bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek…”
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nyelvén, jó példákkal lehet jó irányban hatni az emberekre. Ez egy gyenge, teremtő
hatás. Sok-sok időre van szükség, hogy érvényesüljön.
A gyűlöletnek viszont nagyobb az ereje.
Gyorsan hat. Nem teremt, csak rombol. A
tiltások beépültek a jó erkölcsbe, biztosan
szükség van erre is, de a gyakorlatban nem
működnek hatékonyan. Itt nem csak arról
van szó, hogy az emberre hogyan hatnak a
bibliai tiltások, hanem például a szülő-gyerek kapcsolatban hogyan működnek a tiltások. Három fiút neveltünk fel. A nevelés eredménye életünk egyik legnagyobb
kudarca. Szeretjük a gyerekeinket. A hétköznapokban tiltással, büntetéssel, fenyítéssel gyakorlatilag nem értünk el semmit.
Néha úgy éreztük, hogy csak ellenségeket
szereztünk.
A hitéleti nyelvi kalandozástól visszakanyarodva a világi élethez. A magyar nyelvben sok a jövevényszó, de sok a friss idegen szó. Az idegen szavakat csak használjuk, de nem is mindig értjük. Az idegen
szavak legbelül idegesítik az embereket.
Manapság a magyar nyelvet valósággal
elárasztották az idegen szavak. Például egy
idegen tolvajnyelven, latinul-angolul írnakbeszélnek az orvosok. Hogy mi ne is értsük!? Mi pedig csodálkozunk, hogy nem
mindegyikük ért az orvosláshoz. Ők sem

értik a nyelvet? Mivel a beteg csak magyarul tud, így az orvos meg sem tudja beszélni vele részletesen a betegség és a gyógykezelés részleteit. A leletekről nem is beszélve. A beteg olyan leleteket kap a kezébe, amit nem is ért. Nem tudja, hogy ez
a halálos ítélete, vagy éppen felmentő ítélet. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben van.
Az orvosoknak magyarul kellene tanulniuk, írniuk, beszélniük. A gondolkodás, a
rejtett és nem rejtett összefüggések felismerése ugyanis az anyanyelvünkön a leghatékonyabb.
Egy holt nyelven nem lehet hatékonyan
gyógyítani. „Magyarul kell gondolkoznunk… Mihelyt a gondolat elszakad
a nyelvtől,… maga a gondolat is elhomályosul.” Kosztolányi Dezső. Amit nem
értünk, azt meg kell magyarázni, azaz magyar szavakkal helyettesíteni. Azért bízom
benne, hogy a magyar nyelv több ezeréves
túlélése minden idegen uralkodási, gyarmatosítási szándék ellenére folytatódik. Ez
mindig is a kisemberek nyelve volt. A bizánci könyvekben már feljegyezték, hogy
ez az az ország, ahol két nyelven beszélnek. Igen, talán ez az igazság.
A nép nyelve, a magyar, mindig túlélte az uralkodók nyelvét. A hunok, kazárok, latinok, németek, törökök, osztrákok, oroszok nyelvi-kulturális uralkodását most az angol-amerikai nyelvi-kultu-

fogyasztói társadalomban törni-zúzni kell. Hadd fogyjon!
rális uralom követi. Én már gyerekkoromban sem értettem, hogy hogyan jöttek ös�sze a hunok és a magyarok. Milyen nyelven beszéltek egymással? Nem volt kitől
megkérdezni! Most angol-amerikai kor-

Az élet célja a boldogság. A boldogság az egészség előfeltétele.
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szakban élünk. Az amerikai nyelvhasználat és amerikai gondolkodásmód válik uralkodóvá, az határozza meg mindennapjainkat. Tenderezünk, marzsolunk, brókerezünk, shortolunk, lájkolunk, szkájpolunk,
szmájlizunk, netezünk és a könnyűzenéről nem is beszéltem. A feleségem építész,
ezért gyakran nézünk a kábeltévén lakberendezési műsorokat. Feltűnt, hogy a legtöbb amerikai sorozat címe xyz.rombolás (fürdőszoba- rombolás, szoba- rombolás,…) Minden film kegyetlen rombolással
kezdődik, szó sincs a berendezések, bútorok újra hasznosításáról, jótékony célú felhasználásról.
A fogyasztói társadalomban törnizúzni kell. Hadd fogyjon! Ez sokak számára idegen világ, ahol állandóan teljesíteni, versenyezni kell, ahol fogyasztani kell, ahol nincs idő a fájdalomra,
a szeretetre, ahol „önmagam” vagyok.
A test méregtelenítése, megtisztítása
mellett foglalkozzunk néha a magyar nyelv
méregtelenítésével is. Lehet, hogy itt is jó
lenne a rendszeres böjt! Nyissuk ki a szánkat! Ááá… nyújtsuk ki a nyelvünket, a magyart!
A szeretet nyelvén, magyarul beszélve
gyógyíthatunk. Öleljük át a beteget, ringassuk egy kicsit és halkan, félig magunkban mondogassuk, hogy minden rendben
van, messzire ment innen a fájdalom, a betegség, a nyavalya. Ráolvasással.

A torokgyulladás és mandulagyulladás gyógyítását segíti a
nyelvünk kinyújtása. 7-szer egymásután nyújtsuk ki jó erősen
a nyelvünket.
Duruzsló
A duruzsláshoz nem kell oklevél
Halk beszédtől megnyugszik a lélek
A lényeg az, hogy mindig ottlegyél

nában beszereztem, most kapóra is jött
a fejfájásos, magas lázas, száraz köhögé-

ses betegeskedésem alatt. Szedtem rendesen, talán segített is. A gond csak ott van,
hogy ez egy táplálék kiegészítő, amit „az
orosz katonák számára fejlesztettek ki.” Ez
egyfajta szénabaktérium, ami növeli az ellenálló képességünket. Nincsen mellékhatása. Olyan szép szavakkal ajánlották több
oldalon át, hogy teljesen átszellemültem.
Csak tegnap vettem észre az egyik eldugott cikkben, a gyártó honlapján, hogy
a Vetom 1.1. alapja „génmódosított
plazmidát tartalmazó bacilus subtilis”. Ez
a plazmida emberi interferont termel (!!! a
szénabaktériumban).
A legszebb az egészben, hogy a csomagoláson, a használati utasításban erről
egy árva szó sincs. Jogilag minden rendben van, hiszen ha a génmódosított anyag
a termék kevesebb, mint 0,9%-át teszi ki,
nem kell feltüntetni a csomagoláson, hogy
GMO. (Ezt a gyártó honlapján olvastam.)
Ez egy félkilós doboz tele édes porral és
keményítővel. Annyi cukrot nyomtak bele,
gondolom, hogy kijöjjön a várt eredmény.
A valóságban pedig éppen a génmódosítás adja a gyógyhatást. Megfertőztem a nejem, ő is szedte ezt a port. Mi már 60 év
körüliek vagyunk, nekünk már majdnem
mindegy. De a fiatalok, gyerekek, velük mi
lesz? A feltaláló egyik előadásában megjegyezte, hogy azóta okosabb lett, most már
nem akarja mesterségesen bevinni az interferont a szervezetbe.
Szóval a tanácsom, ha valamiről azt

A betegség a lelked elvesztése
De beszélgetés közben hazatalál
Elmúlik a tested nemtetszése
Kimondva és magadat teremtve
Odébb áll belőled a kórság
Boldog leszel újra, szeretve
Na jó, legyen GG-nek is igaza! Lássuk
az egyszerű tanácsokat. Tudom, hogy nem
szabad elindulni otthonról, ha előtte nem
ettünk semmit. Ezt már többször leírtam.
A gyomor működése, a gyomorsavtermelés megvéd a külső kórokozóktól.
A bevásárlóközpontok levegője hemzseg
a kórokozóktól. Mégis. Most kászálódom
kifelé egy lázas fertőzésből, amit éhesen
szedtem össze a plázában. Valaki rám tüs�szentett. Annyi!
Kipróbáltam egy Vetom 1.1 nevű, ismeretlen baktérium készítményt, amire GG
hívta fel a figyelmemet. Pár hete Ukraj-

Csicsóka, csicsóka és még egyszer csicsóka
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írják, hogy a NASA tudósai, a katonák, …, világszabadalom, a csodálatos
gyógyhatás, akkor vigyázni kell, mert
gyanús az egész.
Pár szót még a lázról. Vérünk 60%-a
nem vesz részt a vérkeringésben, pangás
állapotában van. Lázasan feküdtem, de hideg volt a lábam. Feleségem sokáig dörzsölgette a lábaimat (lábfejemet, lábszáraimat), s ott is beindult a vérkeringés. És láss
csodát, csökkent a lázam. Keveredett a
60%-nyi pangó hideg vér a lázas vérrel?
A köhögés kezelésére a legjobb a lándzsás útifű szirup. De ezen kívül segít, ha
egy kicsit döngetjük a mellkasunkat. Álljunk fel, vegyünk mély lélegzetet. Kezdjünk el különböző magánhangzókat
énekelni (Ó, Ú, Ű, É, Á) hosszan megtartva őket. Közben az öklünkkel gyöngéden veregessük a mellkasunkat, lentről felfelé. Minden hangnak más a rezgése,
remegése, megtisztítják az egész tüdőt, a hörgőket.
Sok a vérszegény, főleg a nők között.
Ettől sokkal erősebbek a tavaszi fáradsági tünetek. Se segít a vérszegénység ellen a
tavasszal szedett zsenge nyírfalevél-csalánlevél forrázat iszogatása, napi három deci,
mintegy három héten át.
Tavasszal kiújulnak az idült bajok, például a térdfájás. Miért ne készítsünk kenőcsöt? Tíz deka langyos disznózsírba keverjünk 25 ml Propolisz oldatot és egy des�szertes kanál mézet. Éjszakára kenjük be a
fájós helyet, kössük át gyapjúkendővel és
feküdjünk le aludni.
A májat sem árt ilyenkor erősíteni. Egy
kiló apróra vágott vöröshagymát összekeverünk két pohár kristálycukorral. Betes�szük a forró sütőbe. Mikor sárgás színű
szirupot kapunk, kivesszük. Éhgyomorra
két evőkanállal kell bevenni belőle.
Persze minden betegség mögött ott van
az idegállapotunk. Ha tiszta a lelkiismereted, jó lesz az egészséged! Hány szívrosszullétet lehetne megelőzni azzal,
hogyha néha kitakarítanánk a lelkiismeretünket? Ha tisztességesen dolgozunk, élünk, ha nem csapunk be másokat,
magunkat, akkor nyugodtabban alszunk. A
szívünk is jobban fogja érezni magát. Ezt
én is tanúsíthatom. Miután rendet raktam a
fejemben, sokkal jobban éreztem magam.
Öt évig nem beszéltem a testvéreimmel.
Megoldott ez valamit? Semmit. Továbbléptünk. Beszélünk, találkozunk, segítünk
egymásnak. Ez így sokkal jobb érzés. Bölcsebbek lettünk.
A dohányzásról olvastam, hogy asztma
rohamokat is lehet vele kezelni. Csak nem

dohányt, hanem gyógyfüvet kell szívni. Tavaszi csalánlevelek kiszárítása után készíthetünk belőlük cigarettát. Én nem próbáltam. Legyen mindenki óvatos a tanácsokkal!
A torokgyulladás és mandulagyulladás gyógyítását segíti a nyelvünk kinyújtása. 7-szer egymásután nyújtsuk ki jó erősen a nyelvünket. Próbáljuk megérinteni az
orrunkat. Utána 7-szer próbáljuk megérinteni az állunkat. Naponta 7-szer ismételjük
meg. Ez segíti a nyirokcsomók működését,
a nyirokáramlást.
Most olvastam, hogy igen egyszerűen lehet segíteni azokon az embereknek, akiknek időskori érszűkület miatt hidegek az
alsó végtagjaik. Bármennyire is meglepő,
célszerű piros színű zoknit hordani. Én
évek óta zokniban alszom, persze nem pirosban, mert nem ilyen jellegűek voltak a
problémáim. A sötétben teljesen mindegy
a szín.
A legfontosabb tanácsot hagytam a végére. Csicsóka, csicsóka és még egyszer csicsóka. Aki teheti, ültessen belőle
a kertjében. Igénytelen. A termése rendkívül egészséges, főleg idősebb embereknek, akiknél túlsúly, cukorbetegség veszély,
székletnehézségek jelentkeznek. Inulint
tartalmaz, ami édes, de nem cukor. A vastagbélben élő picurka társainkat táplálja
az inulin, ez a folyékony rost. Sok egyéb
hasznos anyag is van benne. Olcsó, megfizethető növény.
Nálunk méltánytalanul mellőzték ezt a
gumós növényt. Alkalmam volt külföldön
egy szállodában reggelihez csicsóka szörpöt tenni a csicsóka virág teába, áfonyás
csicsóka lekvárt enni és gyömbéres aszaltcsicsókát rágcsálni. Csicsóka liszt is létezik.
Bartha Ferenc
mérnök,
MAG Közösség
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Magfalváért Egyesület
2200 Monor, Irányi D. u. 8.
bank: 65100015-11343482
adószám: 18725351 –1 –13

Kedves Mindnyájan!
A MAG nevében kérünk, hogy segítsd
15 éve kezdett munkánkat:
Mi nem rákos gyermekek képével riogatunk, segítünk, hogy ne legyenek betegek gyerekeink.
Mi nem kidobott kutyákat menekítünk,
hanem az Életet szolgálva segítünk
mindent, ami élő.
Mi nem a rosszat csináljuk jobban, hanem a jót csináljuk (igaz néha rosszul) :)
Mi nem hagyományt őrzünk, hanem
élővé tesszük hagyományainkat.
Kérünk, ha méltónak találsz
minket, támogass adód 1%-val:
Magfalváért Egyesület, 2200
Monor, Irányi D. u. 8.
Adószám: 18725351 –1 –13
Mire költjük jövőben a pénzedet?

Magfalva építése: tájat, embert,
állatot gyógyítunk
Népi gyógyászat: gyűjtjük,
tanítjuk, alkalmazzuk
Életiskola program:
ÉLET a bölcsőtől a koporsóig
energiaMAG program:
a jövő energiagazdálkodása
Hazatalálás előadások:
vidéken, hogy haza találjunk
A MAG és magam nevében
előre is köszönöm, Isten áldjon!
Gécz y Gábor

