Mert „az Élet él és élni akar”
(27. 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)

26

Tiszta vizet a pohárba!
2014-ben, Vízkereszt környékén fogtam neki az írásnak.
Lassan megkezdődik az olvadás. A táltosok és a papok ősidők óta tudják, hogy az olvadt jégből származó víz különleges hatással bír. Éppen
ezért Vízkeresztkor megmártózni a jeges vízben, vagy vízkeresztkor vizet meríteni és
szentelt vízként iszogatni az
már maga az egészség. Nem is
tudom, miért január elsején
rohannak be a népek a Balatonba, miért nem január 6-án!
A 21. század a vízről szól. Külön még nem írtam a vízről.
Most jött el az ideje.

Még mielőtt belemennék a tiszta víz és
gyógyító vizek részleteibe, szeretnék pár
szót írni a társadalom betegségeiről. Beteg társadalomban a betegségek folyamatosan újratermelődnek. Ha egészségesen és boldogan szeretnénk élni, akkor
a társadalmat is meg kellene gyógyítani.
A tiszta vízre átvitt értelemben is szükség van. 2013 Karácsonyán töltöttem be
a 60-at. 60 év élet-tapasztalata alapján állítom, hogy én 60 éve hazugság alapú társadalomban élek, Magyarországon. A hazugság betegít. Igazság nélkül a társadalom csakis beteg lehet. Mátyás király meghalt, oda az igazság, tanultam gyerekként.
Ez mind a mai napig így van, rendszerváltás ide, vagy oda.
Az igazság annak ellenére nagyon fontos az emberek számára, hogy az élet nem
fekete-fehér és nem léteznek abszolút
igazságok. Én azért mégis hiszek az igazságban! Szegény családból származom, az
első világháború alatt Erdélyből Pestre át-

A hegyaljai források vize főleg csapadékból származik. Az
egész hegyen átszűrődve a csapadékvíz szerkezete átalakul,
maga a víz megtisztul.
települt apai nagyapám állampolgársági
papírján ott van, „szegényjogon bérmentesítve”. A magyar nép problémája az én
problémám is.
A teljesség igénye nélkül hadd idézzek
egy friss politikai marketing- hazugságot a „munka alapú társadalomról”. Mi az
igazság? Véleményem szerint éppen ellenkezőleg, mi most „tőke alapú társadalomban” élünk. Ebben a társadalomban csak
azok kényszerülnek piacra vinni a munkaerejűket, azaz munkát keresni és vállalni,
akiknek a magántőkéje, vagyona, földbirtoka nem biztosít akkora jövedelmet számukra, ami elegendő lenne a megszokott
életszínvonaluk biztosításához. Ha valakinek évente 85 millió forint jövedelme van
osztalékból, akkor bolond lenne dolgozni.
Inkább politizál? Ha valakinek van 1000
hektár termőföld tulajdona és évente kap
69 millió forint terület alapú támogatást,
akkor bolond lenne dolgozni.
Valahol olvastam, „annyit érsz, amen�nyid van”. Ez végre egy igaz mondat volt.
Ez a meztelen valóság. A társadalmi –
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gazdasági - hatalmi folyamatok fő mozgatórugója végül is az elit számára történő
haszonszerzés, az elit tőkéjének, birtokának növelése. Bármi áron? Pénzből, tőkéből, birtokból sosem elég. A pénz szentesíti az eszközt, szoktam mondani, kissé elferdítve az eredeti Machiavelli szállóigét.
A politikát is ez vezérli? A Bibliában írva
vagyon, „ne pártoskodjatok!”. Valahol
legbelül hazugságnak érzem a hőn áhított
demokráciát is, ezt a sok pártot.
A népnek igazából semmi szüksége a
pártokra. Ez csak széthúzáshoz vezet. Ha
az ember jobb keze és a bal keze nem ös�szehangoltan működik, csak egymást rángatja, püföli, csapkod, akkor ez az ember beteg. Szerintem nem igaz az a materialista filozófiai tétel sem, hogy a világban, a fejlődésben a legfőbb mozgatóerő
az ellentétek egysége és harca. A természet nem így működik. Az összhang visz
előre, és vezér nélkül semmilyen rendszer
nem működik hatékonyan. A vezér biztosítja az összhangot. A vezér a kollektív tudatból kapja az összhanghoz szükséges in-

Tegyünk be a kaptárba a méhek közé 1 hétre egy kis üveg (lezárt palack) ivóvizet. 1 hét után vegyük ki. Egy hét alatt átveszi a víz a méhek összhangját, rezgéseit, a méhsejt rácsok torziós térsugárzását és csodálatos gyógyító hatása lesz.
formációt. (A Szent Korona is ezt az információ átvitelt szolgálta, amíg királyságban éltek a magyarok.) Ha nem jó a vezér, lecserélik, megeszik. Tudják ezt a méhek, a halak, a vadak. Lehet tőlük tanulni. Sok még a tisztázandó kérdés. Szükség
lesz a tiszta vízre.
Térjünk is rá az egészséghez vezető konkrét témára, a tiszta vízre, ami
egyben gyógyító hatású is. Csehország
legészakibb részén, Sluknovban él egy
cseh mérnök barátom, akivel hivatalos
ügyben 4-szer találkozom egy évben (én
megyek oda). Barátom a gyár közelében
lakik egy 10 hektáros kis farmon. Saját kis
erdője, két forrása van. Önellátó. Állatokat tenyészt és méhészkedik. Elmondott
valamit, amiről én eddig még soha sem
hallottam és a magyar/angol/orosz neten
sem találtam rá. Csak szlovákul és csehül
van róla hír.
Tegyünk be a kaptárba a méhek közé 1
hétre egy kis üveg (lezárt palack) ivóvizet.
1 hét után vegyük ki. Egy hét alatt átveszi a víz a méhek összhangját, rezgéseit,

a méhsejt rácsok torziós térsugárzását és
csodálatos gyógyító hatása lesz. Cukorbetegséget is gyógyít, állítják a méhészek. A
méhészek a napi borukat mindig a kaptár
közelében tartják. Miért írtam le mindezt?
Hátha az olvasók közül valakinek van méhese és kísérletező kedve, gyógyító szándéka is, hogy kipróbálja! Ha működik a
Kárpát medencében is, akkor nagyon egyszerűen elkészíthető ez a gyógyvíz. Nem
szükségszerű a kaptárba, elegendő a kaptárra, vagy a kaptár alá, mellé tenni az
üveget. Nyáron gyorsabban, télen lassabban töltődik fel a víz.
A rácsszerkezetek, mint a például a
méhsejtrács a méhek nélkül is gyógyítóak. Régen a szlávok fejfájás ellen a szitát
használták. Fejük fölé vagy elé tartották
a szitát, amíg el nem múlt a fejfájás. De
Grebennikov szerint a 30 darabos tojástartó tálcák is módosítják a tér szerkezetét. Legalább 6 tálcát kell halomba rakni
és 15 percre aláülni. A vályogtéglák is módosítják a teret, leárnyékolják a földsugárzást. Ezt a hatást a téglákban levő összevissza orientációjú szalmaszálak okozzák.
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Mi a helyzet az egyszerű ivóvízzel? Én
magam 18 éves koromig újpesti csapvízen
nőttem fel, mifelénk tréfásan falmelléki fehérnek hívták. Amikor 18 évesen kikerültem a Szovjetunióba az egyetemre, 2
héten belül a járványkórházban találtam
magam vérhassal. Azóta nem iszom csapvizet, csak forralt vizet. Mivel 3 részletben összesen 10 évet húztam le a „birodalomban”, megszoktam ezt az alapszabályt.
Tekintsünk el ettől, mert ez nem magyar
probléma. Nézzük meg, milyen vizet kellene inni ideális esetben? Annyit mindenki tud az orvosától, hogy alacsony nátrium tartalmú vizet kell inni, nehogy magas legyen a vérnyomásunk! Ez csak pszichózis?
Szerintem fontos az, hogy ha valaki az
ásványvizet szereti, igyekezzen hegyaljai
forrásvizet inni. A forrásvíz persze csak
a forrásnál igazán jó, frissen, amíg aktív, amíg az úgynevezett redox potenciálja közeli a szervezetünkben lévő vízéhez.
Tudták ezt a zarándokok is, ezért vannak
szent források. Ha valaki több órás méregtelenítő, izzasztó, vértisztító, imádkozós zarándokgyaloglás után megpihenve
megiszik pár pohár friss forrásvizet, minden bajából kigyógyulhat lelkileg és testileg. Hálát adhat a csodálatos gyógyulásért
a szenteknek.
A hegyaljai források vize főleg csapadékból származik. Az egész hegyen átszűrődve a csapadékvíz szerkezete átalakul,
maga a víz megtisztul. A víz egyben információhordozó is. A csapadékvíz a mi
vizünk, szemben az alföldi fúrások vizével, amelyek többmillió éve a föld alatt
vannak. Ki tudja, milyen információ van
bennük? A hegyaljai források vize rendelkezik még valamivel, amiről kevesen tudnak. Voejkov biofizikus szerint ebben a
vízben előnyösen magas az oxigén és az
ionizált oxigén koncentrációja. A szilícium tartalmú kőzeteken átáramló víz kolloid formában tartalmazza ezen kőzetek
mikrorészecskéit. Ez a víz lélegző víz, a
levegővel érintkezve megköti az oxigént
és az aktív oxigént. Ugyanis bizonyos kövek, főleg a kovakő megkötik a felületükön a levegőben lévő oxigént és az aktív, azaz ionizált oxigént. Ezért szikrázik
olyan könnyen a kovakő. Ionizált oxigént
is tartalmazó vízre szükségünk van.
Az ilyen víz könnyebben kapcsolódik
be az anyagcserébe, ahol nagyon sok peroxidra van szükség. Szikrából lesz a láng!
Jó értelemben. A levegő igen stabil O2
oxigénjét a szervezet nem tudja közvetlenül felhasználni, előbb ionizálja, feloldja

vízben és átalakítja peroxiddá. Utána indulhat az anyagcsere. Ennek a folyamatnak beindítását segíti a jó víz. Nem véletlen, hogy a legtöbb forrásvíz az emésztési panaszokra hatásos, hiszen a gyomorba
kerülve közvetlen kapcsolatba lép a gyomornedvekkel és a táplálékkal.
A palackozott hegyaljai ásványvizek
is jók. Kárpátalján járva mindig iszom
az ott eredő sós-hidrokarbonátos vizekből. Valamiért ezeket nálunk nem árusítják. Olyan, mintha sós szódabikarbónát
innánk. Nagyon jó érzés, mindig hozok
haza pár palackkal. Jó az emésztésre, de
a vér pH pufferét is feltölti. Megszünteti
a fáradságot.
Mit igyon az egyszerű városi ember, aki
nem tudja megvenni a méregdrága vízkezelő, víztisztító berendezéseket? A legegyszerűbb megoldás a csapvíz házilagos
vízkezelése. Voejkov azt tanácsolja, hogy
töltsük ki a vizet egy kancsóba és hagyjuk
benne állni. Állott vizet igyunk. Ebből elpárolog a csapvízben még bőven lévő szabad klór, és a levegővel érintkezve elégnek a vízben még benne lévő káros szabadgyökök, amelyek a klórozás folyamán
keletkeztek a szerves szennyező anyagokból a vízkezelésnél, a vízművekben. Még
jobb eredményt érünk el, ha a kancsó aljára kovakövet, és vagy egy ezüst kávéskanalat teszünk. Én is ilyen vizet iszok több
éve, azzal a különbséggel, hogy csapvíz
helyett langyos forralt vizet használok. A
fényképet mellékelem.

A jég rácsszerkezete kiszorít magából minden idegen anyagot.
A jégben csak víz van. A jeget még senki nem tudta megfesteni!
Külön ki szeretnék térni a szentelt víz
és a vízben rejlő információ kérdésére. A
japán Emoto munkássága alapján sokan
hallottak arról, hogy a víz megőrzi az információt. Ezt nem ismétlem meg, de kiegészítem azzal, hogy orosz tudósok hos�szú éveken át igyekeztek megfejteni a sarki ősjégben rejlő többmillió éves információt. Ezek már a parapszichológiával határos kutatások voltak, Kozirev nevű
fizikus részvételével. A részleteket
nem ismerem. Annyit tudok nem
tudományosan, hogy 1990-ben egy
Csumák nevű úr az orosz tévében
rendszeresen foglalkozott víz feltöltéssel. „Tegyenek a képernyő elé egy
befőttes üveget tele vízzel!” - mondta. Ezután csendben volt pár percig, közben csinált néhány mozdulatot. „Igyák ezt a vizet, mint gyógyvizet!” - mondta. Felsorolta, hogy
mikor milyen betegségek ellen jó a
víz. A szentelt vízben ehhez hasonló módon benne van a templomban
elhangzott minden ima, áldás. Vízkeresztkor vízparton imádkozva, a
meginduló jég elviszi mindenfelé az
imánkat.
Nagyon jó hatással bír az olvadt
jégből készült ivóvíz. Moszkvában,
egy orvosprofesszor barátom rendelőjében láttam olyan 19 literes szokásos tisztavíz tartályt, amire azt ír-
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ták, hogy sarki jég olvasztásával készült.
Barátom a Voll féle vizsgálat alapján saját
maga keveri ki egyénileg a vizes-alkoholos furcsa gyógyszercseppeket. Megfigyelte, hogy a desztillált vízben nehezen oldódnak az anyagok, míg az olvasztott vízben könnyedén. Ő maga is készít ilyen olvasztott vizet. Tiszta vizet tölt egy rozsdamentes acél tálba és berakja a mélyhűtőbe. A rozsdamentes acél jól strukturálja
a vizet. A jéggé fagyott víz szobahőmérsékleten felolvad és azonnal felhasználható, vagy iható. A tál alján vízben oldhatatlan port, valamiféle „homokot, vízkövet” figyeltem meg. Szaunázás után mindig olvasztott vizet ittunk, apró kortyokban. Vizet eleve csak kortyokban tanácsos
inni, nem pedig mohón.
Tudni kell még, hogy a jég rácsszerkezete kiszorít magából minden idegen
anyagot. A jégben csak víz van. A jeget még senki nem tudta megfesteni! Ezt
az ivóvíz készítési eljárást lehet még fokozni, ragozni, finomítani. A 95 évet élt
Galina Satalova doktornő csak olvasztott,
strukturált vizet ivott. Érdemes elidőzni Satalova történeténél. Komplex természetes életmód tanács rendszert dolgozott
ki. Társaival 1990-ben lefolytattak egy érdekes tudományos kísérletet. Összeállt 2
csapat, hogy nyáron 7 nap alatt átkeljen a
Kara kum sivatagon, egy 500 kilométeres távon, 50 fokos hőségben. Az egyik-

ben az akkor 75 éves Satalova doktornő
volt és az általa kezelt egykori szívbetegek, hipertóniások, cukorbetegek is voltak, a másikban szupermaratonista élsportolók. Satalova csapata fejenként napi
1 liter gyógyteát, 10 deka aszalt gyümölcsöt és 5 deka gabonát ivott-evett. Ez napi
1000 kilokalória volt. A másik csapatban napi 10 liter tudományos vizet ittak
és 6000 kilokalóriányi tudományosan ös�szeállított táplálékot ettek. Satalova emberei alig veszítettek a súlyukból és nem különösen fáradtak el. A sportolók több kilót lefogytak.
A tudományos kísérlet eredményeinek nem lett folytatása, mert a hagyományos tudomány képtelen volt megmagyarázni azt, ami történt. Csak nem fogják a
teljes fiziológiai-kalória tudományt átírni!
Mi lenne a sok „kamu” disszertációval?
Az sem érdekel senkit, hogy egy balerina
1000 kilokalóriát eszik és 7000 kilokalóriát ad le. És nem fogy, nem merül ki. A természet a minimális energia felhasználás
és a maximális hatásfok alapján működik.
Nem csak a táplálékkal kapunk energiát.
Érdekes, hogy Satalova emberei kavicsot is szopogattak szomjúság ellen. A
nyál az egyik legtisztább strukturált víz.
…Satalova szerint legalább 135 féle vízmolekula létezik, a különböző izotóp
kombinációk miatt. Vegyészek felfigyeltek, hogy a Nap befolyásolja a vizes oldatokban lezajló reakciókat. Egyik nap így
zajlanak le, másik nap úgy. A naptevé-

kenység ritmusát követik. Satalova azt tanácsolja, hogy strukturált és egyben deutérium szegény vizet igyunk. Ezt enyhén
cukrozott víz desztillálásával és mágnesezésével, majd lehűtésével állította elő. Ebben a vízben kevesebb lesz a deutérium,
ami egyéként is elnyomja a sejtek működését. Ha valakit érdekelnek a részletek,
keressen meg a szerkesztőségen keresztül.
Én nem próbáltam ki, de megvan a leírás.
Van ennek a strukturált, illetve olvasztott víznek egyszerűbb előállítása is. A deutérium fagyási pontja +3,8 fok, a vízé +0
fok, a szerves szennyező anyagoké -5…10 fok. Ez alapján szakaszolással kön�nyen szétválaszthatjuk az összetevőket.
Ha nem akarunk ezzel bajlódni, akkor a
legegyszerűbb felforralni a vizet, majd
lefagyasztani. Szobahőmérsékleten felolvad, levegőzik és iható. Így bejárja víz a
teljes természetes ciklust. Kitehetjük az
üvegben egy kicsit a napra, sőt beletehetünk kovakövet, és egy élő növényt, vagy
akár egy fűszálat a kertből. Ez beleviszi az
életet. Kész is az élő víz. Patkóbél gyulladásban szenvedett alföldi ismerősöm családja évek óta ilyen vizet iszik. Telefonon
meséltem neki erről az élő vízről. Kovakövet ők nem tesznek bele, sem ezüstkanalat, csak élő növényt. Azt mondják így
is olyan finom, mint a friss forrásvíz. Ők
forralás helyett desztillálják a vizet, mert
egyébként is van desztillálójuk.
Mennyi vizet kell inni? Sok a tévhit. Be-
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lénk sulykolják, rettegést keltve, hogy naponta legalább két liter vizet igyunk meg,
ha egészségesek akarunk lenni. Közérdekű közlemény formájában is hirdetik a tévében. Lépten-nyomon találkozom emberekkel, akik viszik magukkal a fél literes ásványvíz palackot. A józan eszünket
ettől azért még használhatjuk! Az, hogy
mennyi vizet kell meginnunk, nagyon sok
mindentől függ. A testsúlyunktól is! Indiába járó barátomtól tudom, hogy elég a vizelet mennyiségét és a száj szárazságát figyelni. Közömbös, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk, amíg szokásos mennyiségű és színű a vizeletünk. Ha nagyon ritkán van egy kevés vizeletünk és sötét színű, akkor nem fogyasztottunk elég folyadékot. Egészséges embernél a szájszárazság is kiszáradásra utal.
Mivel az ember bőrén át is rengeteg víz
távozik, sőt a kilégzett levegőben is víz
van, nincsenek általános szabályok. A környezeti feltételektől és a testünk állapotától függ minden. Téli időben, pihenő állapotban alig iszunk vizet. Nyáron sokkal
többet iszunk, főleg, ha fizikai tevékenységet végzünk. Testedzés, gyaloglás, futás előtt ezért is célszerű vizet inni. Amikor a terheléses EKG-t csinálták a futószalagon, adtak előtte egy pohár vizet. Az
is befolyásolja a folyadékszükségletünket,
hogy mit ettünk. Egy gramm állati fehérje megemésztéséhez 42 gramm víz kell.
Van, aki napi fél liter folyadékkal él, de
nem eszik húst. Jól van. Talán azért, mert
nem nézi a gyógyszer reklámokat? Feleségem nagyanyja 90 évig élt. Vizet sohasem
ivott, csak napi 2 bögre teát. 2 decis bögréből. Halála előtt pár nappal még kenyeret vitt a falu másik végén lakó öreg, beteg
barátnőjének.
Jó itvág yat! Egészségünkre!
Kelt Budapesten, az Úr 2014. évében
Fergeteg havában
Bartha
Ferenc
mérnök, MAG Közösség
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