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

Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gon-
dunk 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 ben-
nünket. Ha megértjük üzenetétét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább éle-
tünket! 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 fórumon megadott email címet azon-
ban már legalább 2 éve nem használom. 
Szóval még éveken át jöttek a levelek. Az 
orvosból, a hivatalos gyógyászatból kiáb-
rándult emberek írták le saját szavaikkal 
a bajukat. Én pedig erőm, lelkiismeretem 
és tudásom szerint mindenkinek válaszol-
tam. Néhányukkal hosszú levelezés alakult 
ki.  Voltak olyanok, akik még évek múlva is 
visszajelezték, hogy jól vannak, gyógysze-
rek nélkül is. Ezeknek a leveleknek a nagy 
része elsüllyedt a digitális óceánban. A vé-
letlennek köszönhetően a napokban a kép-
ernyőmre került egy 2008-as, igen tanul-
ságos levél és a rá adott válaszom. Az ille-
tő évek múlva is visszajelezte, hogy jól van, 
egészséges. A levél, az ismeretlen ismerős-
nek írott magánlevél más, mint egy folyó-
irat cikk. Egy nyilvánosságnak készült írás-
műben nem lehet olyan őszintén beszél-
ni a problémákról, mint egy magánlevél-
ben. A magánlevélnek varázsa van, szinte 
olyan, mint egy gyónás. Másrészt érthető 
okokból a törvény szigorúan védi a levél-
titkot. A saját történetemet már megírtam. 
Kortársaimnak és sorstársaimnak most ta-
lán érdekes lehet másvalaki sorsa is. Szó-
val vívódtam, vívódtam magamban, végül 
át alakítottam a magánlevelet nyílt levéllé. 

Már nincs benne semmi személyes levélti-
tok. Íme, itt van, közreadom:

„Szia Ferenc!
Valójában a kondizást hobbi szinten vé-

geztem, minden kontroll nélkül, mert elég 
„gizda” voltam. A magasságomhoz ké-
pest 58kg. Aztán kitartó, 5év aktív sport 
hatására meghíztam, vagy inkább megiz-
mosodtam 82 kg-ra. De mire ez történt 
21 éves lettem, és akkor úgy gondoltam, 
hogy enyém az egész világ. Rendszeresen 
edzettem, (minden nap 2-3 órát), majd utá-
na mentem az „éjszakába” szórakozni. Ez 
a zaklatott, túlhajszolt életmód kb. 1 évig 
tartott. Addig valahogy bírta a szerveze-
tem a túlzottan zilált életmódomat. Végül 
beadta a kulcsot. Akkor kezdődött a rosz-
szullétem. (Akkor ájultam el, kékültem be, 
meg vittek be a kórházba.) De előtte he-
teken át folyamatosan 37-37,5 volt a test-
hőmérsékletem. Gondolom, ez is a túlhaj-
tott életmód miatt volt. Hogy előtte a pul-
zusom mennyi volt, azt nem tudom, mivel 
addig soha nem éreztem, hogy van szívem, 
hogy van pulzusom. Azaz semmi problé-
mát nem okozott. Aztán az edzések követ-
keztében a pulzusszám felment percenként 
90-100 közöttire. (Szerintem ez is a túlzott, 

kontrollálatlan edzések miatt. Akkor szin-
te nem ismertem a mértéket.) A vérnyomá-
som a pulzusomnak megfelelően 160/100 
körüli volt. Aztán, ahogy a kórházból kijöt-
tem és elkezdték szedetni velem a Betaloc-
ot (N.B. egyfajta béta receptor blokkolót), 
a pulzusom lement 60-65-re, a vérnyomá-
som meg 120/75-re. Látszólag minden 
rendben volt. Egy darabig. Aztán fokoza-
tosan elkezdtem volna ismét az edzéseket, 
de a terhelés hatására megint vissza-vis-
szajött egy kellemetlen ritmuszavar, félre-
ütések, azaz orvosnyelven extraszisztolék. 
Az még akkor nem pitvarfibrilláció volt, 
hanem állítólag a vegetatív idegrendszer 
„ügyködése”. Azt mondták, nyugi, szed-
jem csak folyamatosan a Betaloc-ot. Az-
tán telt-múlt az idő, mondták szedjek in-
kább egy másikfajta béta receptor blokko-
lót, aLokrent, mert az jobb, meg újabb. Az-
tán jött a Bisoprolol (N.B.: és az ugyan-
ezt a hatóanyagot tartalmazó rokonai, 
aBisoblock, Bisocard, Bisogamma, 
Bisogen, Bisotens, Concor, Coviogal, 
Sobycor, összesen 9 féle!). Ennekbéta 
receptor blokkolónak a szedése mellett 
jelentkezett be a pitvarfibrilláció. Ez 
egy roham volt, ami kb. 10-13 órán át tar-
tott (és végül spontán szűnt meg).  Ekkor  

Titkos levél
Kedves Olvasók! Nem emlék-
szem, írtam-e már arról, hogy 
az elmúlt 7 évben, amióta a ma-
gam útját járom, sokan meg-
kerestek elektronikus levél-
ben egészségi kérdésekkel, pa-
naszokkal. Ez valószínűleg 
azért történhetett így, mert 
hosszú hónapokon át írogat-
tam a hozzászólásaimat az In-
dex „Szívbetegségek” fórumán 
BFeri53 néven. Végül kitiltot-
tak erről a fórumról, az al-
ternatív, nem hivatalos néze-
teim miatt. De a mai napig ol-
vasható ott mintegy 200 régi 
hozzászólásom. Könnyű ráke-
resni akár a gugliban is.

„Egy gyógyszer helyett most már két gyógyszert szedek. Nekem is kilátásba he-
lyezték a szívkatéterezést, meg a vérhigítót is! Na, ekkor kezdtem el gondol-
kodni, hogy valami nem jól van.” 
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a vérnyomásom 160/110 volt. Nem fájt a 
fejem, nem is lüktetett semmi. Erős mel-
léütéseket éreztem. Ekkor az egész mell-
kasom szinte bedobbant. Borzalmas ér-
zés volt! Azt hittem, menten megha-
lok! Ami még furcsa volt ebben a roham-
ban az az, hogy 1 óra leforgása alatt biz-
tos voltam vagy 8 alkalommal a WC-n pi-
silni. Azóta hozzád hasonlóan én is sze-
dem a bisoprolol-propafenon kombinációt 
(N.B. a propafenon egyfajta nátrium csa-
torna blokkoló anyag). Egy gyógyszer he-
lyett most már két gyógyszert szedek. Ne-
kem is kilátásba helyezték a szívkaté-
terezést, meg a vérhigítót is! Na, ek-
kor kezdtem el gondolkodni, hogy va-
lami nem jól van. Mióta a gyógyszere-
ket szedem, megnőtt a húgysavszin-
tem. Magasabb lett a koleszterinem, 
holott nem eszem zsírosabban, mint 
bárki más. Aktívan már nem sportolok 
semmit. Mondhatni átestem a ló másik ol-
dalára. Semmit sem csinálok. (Ez biztosan 
nagyon rossz, illetve ez tudom, hogy nem 
jól van így, és tenni is fogok ellene!) De 
visszagondolva, ez a roham az egyetemi 
államvizsgaidőszak közben jött elő. Ráadá-
sul van 2 kiskorú gyerekünk is, akik elég 
„elevenek”, hála istennek persze, de szerin-
tem ezt a rohamot is a stressz hozta ki be-
lőlem. Vagyis én így gondolom. Érdekes, 
ha egy kicsit idegesebb vagyok, rög-
tön érzem, hogy van szívem. Ha meg 
nyugodt vagyok, mintha nem is len-
ne! De a frontokat, azt sajnos megérzem. 
Főleg a meleget. Le akarok adni kb. 8-10 

kilót, mert a hasamon van rendesen zsír. 
Úszni, futni, meg bicajozni akarok elkez-
deni a nyáron, és szép lassan abba aka-
rom hagyni a gyógyszereket, mert lá-
tom, nagyon sok a mellékhatása. Attól 
félek, hogy a gyógyszerekkel többet ár-
tok magamnak, mint használok! Tudat 
alatt állandóan az jár a fejemben, hogy 
a gyógyszerekkel fogom tönkretenni a 
szívem! Holott szerintem nagy baj (még) 
nincs! Szervi semmiképp sem. A szív ult-
rahang semmi szervi problémát nem muta-
tott  ki. Az EKG sem. Valahol a tudat alatt 
azt érzem, hogy nincs ezekre a sz*r gyógy-
szerekre szükségem, de ha egy kicsit is ér-
zem a szívem, rögtön bepánikolok. Lehet, 
hogy inkább nyugtatót kellene szednem? 
(Na, ezt én sem gondoltam komolyan!)  
Összefoglalva a lényeget, azt érzem, hogy 

a gyógyszerek inkább ártanak! Lehet, hogy 
ezt az egy problémát megoldják, de elő-
idéznek másik ötöt. (Egyébként kismérté-
kű refluxot már nekem is megállapítottak! 
Ez is a gyógyszer miatt lenne?!) 

Üdv,
Sándor”

Részletek a válaszlevélből:
„Szia Sándor!
Az idegfeszültségtől is keletkezhetnek 

szívritmus zavarok. Nem vagy szinkron-
ban magaddal.  Fogadjál meg egy jó taná-
csot, haladéktalanul próbáljad ki a Szepes 
Mária féle idegerősítő tornát. Napi 2 x 2 
perc! „Az idegtorna a következőkből áll 
:  A gyakorlatot legcélszerűbb este és reg-
gel végezni, mikor már és mikor még nem 
vagyunk felöltözve, mert a ruhák szorítá-
sa gátolja a tornát. Az ágyon hanyatt fek-
ve kényelmesen elnyújtózunk. Egészen el-
ernyesztjük tagjainkat, azután mély léleg-
zetet veszünk. Annak ellenére, hogy mell-
kasunkat teleszívjuk levegővel, érzésünk 
az legyen, hogy még egy kevés levegőt be 
tudnánk fogadni. E pozitúrában mellka-
sunk magasra duzzad, s hasunk mélyen be-
süpped. Most hirtelen, lökésszerű mozdu-
lattal, anélkül hogy tüdőnk a levegőt kien-
gedné, kitoljuk hasunkat, míg mellkasunk 
ennek megfelelően besüpped. Ebben az ál-
lapotban maradunk addig, míg a tüdőnk-
ben lévő levegőből futja. Ha már nem bír-
juk tovább, kilégzés következik. A gyakor-
latot négyszer-ötször egymás után megcsi-
náljuk, azután két-három perc szünetet tar-
tunk. E gyakorlatot biopszichológiai ter-
minológiával „mérleggyakorlatnak” neve-
zik a has és mell mérlegszerű mozgása mi-
att. Néhány heti idegtorna után idegener-
giánk csodálatos mértékű növekedését ész-
lelhetjük, mivel a mérleggyakorlat serken-
tő masszázst ad a napidegfonatnak és több 

Sok, szívpanasznak látszó tünetet a gerinc 
okoz. Nem biztos, hogy csak a kardiológus-
hoz kell rohanni a szívpanaszokkal.

„Attól félek, hogy a gyógyszerekkel többet ártok magamnak, mint használok!”
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belső elválasztású mirigyet késztet foko-
zottabb munkára. „Ha a panaszok az időjá-
rástól is függenek, akkor lehet mögötte ge-
rincbántalom is. Sok, szívpanasznak látszó 
tünetet a gerinc okoz. Nem biztos, hogy 
csak a kardiológushoz kell rohanni a szív-
panaszokkal. A szimpatikus, gyorsító vege-
tatív idegrostok a gerincből mennek a szív 
felé. Goethe mondta, pontatlanul idézem, 
ha kihúzom magam, minden bajom el-
múlik! Nyújtózkodjál, húzzad ki magad! 
Ha elkezd ugrálni a szíved, azonnal homo-
ríts, nyújtózkodjál, vegyél mély levegőt. A 
jóga is a helyes testtartást tanítja! Egyenes 
testtartás, minden értelemben! Én meg-
fogadtam ezt a tanácsot, pedig már púpo-
sodtam. Mondd, sokat görnyedsz a kompi 
előtt? 

Nálam gyakran a felfúvódás a rossz köz-
érzet okozója. Bármilyen problémám van, 
először ezt a kérdést teszem fel magam-
nak. Mit ettem. Fel vagyok-e fújódva? A 
hasat és a mellkast csak a rekeszizom vá-
lasztja el. Rendszeres mozgással, mérsék-
letes étkezéssel, több víz ivásával a felfú-
vódás kezelhető. Nem szeretek gyógysze-
reket szedni vagy ajánlani, de a felfúvó-
dás tüneti eseti kezelésére eddig legjobb-
nak tűnt az Espumisan. Nem ismertek 
a mellékhatásai. Viszont ezek a béta re-
ceptor blokkoló és nátrium csatorna 
blokkológyógyszerek, amiket szedsz, 
az emésztésre sincsenek jó hatással. 
Gondolj csak a szád ízére, amit ez a zsib-
basztó rythmonorm/propafenon okoz! 
Lelassíthatják az anyagcserét. Nagyon 
fontos lenne egy terheléses EKG! A nyu-
galmi szív ultrahang az egy fontos dolog, 
de igazán a terheléses EKG mutatja meg, 
milyen állapotban van, mit bír a szíved. Jó 
tanulást! De ne vidd túlzásba, iktassál be 
egy kis mozgást!

Isten áldjon! 
Ferenc”

Ez a levélváltás 6 éve történt. Mai isme-
reteim alapján szeretnék hozzáfűzni né-
hány észrevételt. Mi is történt? A kondizás 
megerőltette az egész gerincoszlopot, bele-
értve a nyaki és mellkasi szakaszt is. Ahol a 
vízszintesen tartott karjaink metszik a ge-
rincoszlopot, ott lépnek ki a gerincből a 
szív gyorsító idegei. Minden megerőltetés, 
rángatás, ütés közvetlenül hat a szív műkö-
désére. Ha valamelyik parányi idegrost be-
csípődik, vagy csak megnyomódik és nem 
kap elég vért, a szív azonnal elkezd szapo-
rábban verni. A szaporább szívverésből is 
kialakulhat a pitvarfibrilláció, ugyanúgy, 
ahogyan a túl lassú szívverésből is. Szapo-

rább lesz a szívverés a terhelés hatására is, 
hiszen az izmok több vért kérnek a vérke-
ringésből. A szív pedig igyekszik, ahogyan 
tud. Amikor valaki keringési problémák-
kal kórházba, orvoshoz kerül, meg kelle-
ne vizsgálni a gerincoszlop állapotát. Ha 
ott valami nincs rendben, akkor a gerinc-
oszlopot, a gerincet is gyógyítani kell. Az 
egyenes tartás közvetlen és átvitt érte-
lemben is az egyik legfontosabb lépés 
az egészséghez. Az itt ismertetett eset-
ben és az én esetemben is a gerinc nem 
került az orvosok látókörébe. Az én ge-
rincemet 10 év alatt semmilyen orvos 
nem vizsgálta meg, nem is gondoltak 
rá, hogy esetleg a gerincnek is szere-
pe lehet a bajban. A másik észrevétel a 
stresszhormon, az adrenalin kérdésköre. 

Az adrenalin hatása ismert, de keve-
set foglalkoznak azzal, hogy mindenkire 
másképpen hat, az egyéni alkattól függő-
en. Van, akinek a vizsgák előtt hasmenése 
van, van, akinek székrekedése. Van, akiben 
begörcsölnek bizonyos izmok, van, akiben 
elernyednek. Szóval ne vegyük készpénz-
nek a szakirodalmat! Én negyven éves ko-
rom körül érzékenyebb lettem az adrena-
linra. Lehet, hogy felhalmozódott ben-
nem. Ez egy foghúzásnál derült ki, ahol 
az adrenalint (az érszűkítő, vérzéscsillapí-
tó hatása miatt) is tartalmazó injekció be-
adása után szapora szívveréses rohamom, 
rosszullétem volt. Gyorsan ható nyug-
tatót adtak be ellensúlyozásként. Azóta 
mindig előre szólok, hogy nekem adrena-
lin-mentes érzéstelenítőt adjanak be. Szó-
val az adrenalin azért került most újra a lá-
tótérbe, mert a legtöbb esetben az orvo-
sok adrenalin receptor blokkolókat, példá-

ul béta receptor blokkolókat írnak fel szív-
ritmus zavarok esetén. Így volt fiatal bará-
tunk esetében is. Mit is ír a hogyishív-
ják? Wikipédia. „Az adrenalin a mellékve-
se velőállományában termelődik minden-
féle fizikai megterhelés vagy stressz hatá-
sára. …egyaránt ingerli a béta1-, béta2- és 
alfa-adrenalin receptorokat, ezért hatása a 
célszerveken összetett (N.B.: tapasztala-
tom szerint egyénenként változó).Az ad-
renalin az alfa1-receptorok izgatása révén 
legerősebben a bél-, a lép-, a vese- és a bőr-
ben lévő ereket szűkíti. A mellékveséből 
nyugalmi állapotban felszabaduló adrena-
lin a béta2-receptorok izgatásával – főleg a 
működő izmokban – értágító hatást fejt ki, 
de tágítja a szív, a máj és az agy ereit is, és 
így a perifériás érellenállást is csökkenti. A 
normális adrenalinmennyiség csak a vérel-
oszlást változtatja meg, és nem eredményez 
vérnyomásemelkedést. Erős izommunka 
idején az adrenalin értágító hatása az 
izomzatra nagyon jelentékeny, de emel-
lett növeli a keringő vér mennyiségét (ki-
üríti a vérraktárakat), erősen szűkíti a zsi-
geri (bélcsatornát ellátó) érterületet, így fo-
kozza a beömlést a szívbe, nő a perctérfo-
gat, fokozódik a glikogénmobilizáció, a vér 
zsírsavtartalma. Mindez biztosítja a műkö-
dő izmok kellő ellátását oxigénnel teli vér-
rel, zsírsavval és glükózzal. …egyes kórál-
lapotokban (pl. vese eredetű hipertóni-
ában) a szervezet adrenalin érzékeny-
sége erősen fokozott. A szíven az adrena-
lin a béta1-receptorokon kifejtett erősebb 
hatása révén …a szinuszcsomóban az in-
gerképzés frekvenciája másfél-kétszeres-
re nőhet, ezt a vérnyomás-emelkedés miatt 
kiváltódó paraszimpatikus (fékező) izga-
lom gátolhatja. Gyorsul az ingervezetés és 

Az adrenalin hatása ismert, de 
 keveset foglalkoznak azzal, 

hogy mindenkire másképpen hat, 
az egyéni alkattól függően.
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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 rio-
gatunk, segítünk, hogy ne legyenek be-
tegek gyerekeink.
Mi nem kidobott kutyákat menekítünk, 
hanem az Életet szolgálva segítünk 
mindent, ami élő.
Mi nem a rosszat csináljuk jobban, ha-
nem 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

nő a szívizom ereje. A koszorúerek és izo-
merek tágulása jön létre. … Az adrenalin 
a szénhidrát-anyagcsere fontos szabályozó-
ja. …az izommunka alkalmával végbeme-
nő folyamatokat gyorsítja meg. A szervezet 
energiatartalékát aktivizálja. Az adrenalin 
anyagcserére kifejtett hatásai hormonha-
tások, melyek béta2-receptorhoz kötöttek. 
Az adrenalin izgatja a központi ideg-
rendszert, bár ez a hatás a szokásos terá-
piás adagokban általában nem észlelhető. 
Nagyobb dózisok esetén szorongást, 
félelemérzést, izgatottságot, fokozott 
reflextónust, sőt görcsöket válthat ki. 
A végtagokon remegés lép fel, és ront-
ja a parkinszonos tüneteket....A szerve-
zetben hamar inaktiválódik a májban. 
…Az adrenalin adagjának nagy része 
metabolitok formájában a vizelettel ki-
ürül.”

Én úgy gondolom, hogy ha valakinek a 
mája túl van terhelve, ha nem tökéletesen 
működik, akkor nem tudja gyorsan lebon-
tani az adrenalint, így az képes felhalmo-
zódni. Gyűlik, gyűlik, míg végül kiborul, 
begörcsöl, leblokkol (az ember). Ha vala-
kinél a pitvarfibrilláció roham, vagy sza-
pora szívverés roham vagy például magas 
vérnyomás roham egyik kiváltó oka a túl 
magas adrenalin szint, ez kiderül a gya-
kori vizelési ingerből és nagymennyisé-
gű, színtelen vizeletürítésből. Barátunk 1 
óra alatt 8-szor volt pisilni. A szervezet-
ben beindul egy vészreakció, méregtelení-
tés, illetve a keringő vér mennyiségének 
csökkentése, azaz vérnyomáscsökkentés. 
Az adrenalin a vizelettel tud kiürülni. A 
gyakori, színtelen vizeletürítést magamon 
is megtapasztaltam minden ilyen roham-
nál. A szervezetből távozó nagymennyi-
ségű víz következtében sűrűbb lehet a 
vér. Én ilyenkor még hideg vizet is kor-
tyoltam, ezzel bíztatva a szervezet fékező 
rendszerét, a bolygóideget. Hogyan lehet 
továbblépni? Az orvosok szinte „leblok-
kolják” a szervezetet a béta receptor blok-
kolókkal, így az kevésbé érzékeny az ad-
renalinra. 

A levélből is kiderült, hogy ezen az úton 
milyen mellékhatásokkal kell megküz-
deni. A gyógyszer ugyanis minden szer-
vünkre, minden béta receptorra hat. Le-
lassulhat az egész testünk működése. Ro-
molhat az izmaink feszessége, löttyedtek 
lehetünk. Elmegy a kedvünk is. A szer-
vezet persze próbálkozik a béta recepto-
rok számának növelésével. Erre aztán az 
orvosok emelik az adagot, vagy trendibb 
blokkolókat írnak fel, vagy le. Az adrena-
lin eredetű pitvarfibrillációs rohamo-

kat persze lehetne idegnyugtatókkal, 
gerincdörzsölgetéssel, talpdörzsölge-
téssel, különleges tornával, hideg víz 
kortyolgatásával, lazítással, ágynyu-
galommal is kezelni, de ez nincs ben-
ne a hivatalos szakmai protokollban. 
A legfontosabb lenne a megelőzés, a sa-
ját idegállapotunk kordában tartása. Aki 
nem tud magán uralkodni, azon mások 
fognak uralkodni. A kondizás stresszt je-
lent a szervezetnek, túl sok adrenalin ter-
melődhet, és nem mindenkinél bomlik le 
elég gyorsan. Másrészt a testünkben min-
den nap zajlanak felépítő és lebontó folya-
matok. Az éjszakai alvás korlátozásával 
felborul a lebomlás és felépítés egyensú-
lya. Éjszaka a lebontás dominál. Ha nincs 
idő a lebontásra, akkor hízunk. A króni-
kus kialvatlanság (éjszakázás) egyik ered-
ménye lehet az adrenalin felszaporodá-
sa is. A napi ingadozást, a bioritmust a 
hipotalamusz vezérli. Érzékeny és kevés-
bé érzékeny embereknél, gyors anyagcse-
réjű és lassú anyagcseréjű embereknél más 
és más módon.

A tanulság, egyenesen tartsuk magun-
kat, és ügyesen egyensúlyozva, boldogan 
táncoljunk a borotva élén. A stressz leküz-
déséről a „Ringasd el magad” című cik-
kekben már írtam korábban. Szerintem 
ezért is érdemes elővenni. Én alkalma-
zom rendszeresen. A gyógyszerekről al-
kotott rossz véleményemet barátunk sa-
ját felismerése is alátámasztja. A betegsé-
gekből sok esetben ki lehet lábalni, ki le-
het mászni gyógyszerek nélkül. Minden 
felnőtt, gondolkodó ember magának vá-
lasztja ki azt az utat, amely irányában sze-
retne kilábalni. A világ csodálja a hegy-
mászókat, pedig az élet gödreiből kimá-
szók eredménye legalább annyi figyelmet 
érdemelne. Pedig ők nem a csúcsra vágy-
nak, csak ki szeretnének mászni a gödör-
ből, hogy a többiekkel együtt boldogan él-
jenek, amíg meg nem halnak.

www.magtar.hu

Bartha Ferenc
mérnök 
MAG közösség


