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I. FEJEZET 

1. 0. KÖSZÖNET 

Hálámat és köszönetemet fejezem ki a magyar írott és láttatott 
sajtó minden munkatársának, akiknek segítsége nélkül munkám 
néhány szerény eredményét ma azért nem adhatnám közre, mert 
valószínű, nem lennék. 

Javaslom, hogy könyvem elolvasása kapcsán idézzék fel Hargitai 
Károly Életvíz című munkáját. 

Hálámat és köszönetemet fejezem ki azoknak a barátaimnak 
szerte az országban, akik megértették, hogy népünk 
felemelkedéséhez egy létrát tartunk a kezünkben. 

Ha szárazulaton állnánk már el is indulhattunk volna rajta, hogy 
megmutassuk nem szorulunk senkinek a segítségére, csak arra, 
hogy hagyjanak bennünket dolgozni, ne fordítsanak egymás el
len! 

Hálámat és köszönetemet fejezem ki azoknak az ellenségeim
nek, akik munkájukat, az én elásásomat is olyan lagymatagon 
végezték mint minden más munkájukat. 

Ha a gyűlöletük munkavégző képességgel is párosul, legyőztek 
volna. 

Hálámat és köszönetemet fejezem ki azon kritikusaimnak, akik 
szigorúan bíráltak, mert munkánk egyik másik terméke így való
ban európai szintű lett, bemutatva az alkotó szellem fölényét, ami
nek bemutatását hivatásomnak tekintem. 

Köszönöm japán professzoromnak dr. Shinji Makinónak, hogy 
megtanított a Pi technológiák használatára, hogy részt vehetek a 
jelenleg is folyó kutató munkában, hogy az I. B. E. Japánt én 
képviselhetem a Hemotrade Kft.-n keresztül Európában. 
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Köszönöm, hogy japán barátaim megtanították nekem a mai 
feladatunkat: 

Nálunk Japánban száz éve az öreg munkaképtelen embereket 
még fel kellett vinnünk a hegyekbe, hogy ott éhenhaljanak, mert 
nem volt mit enni - mondták. - Most a világ egyik vezető hatal
ma vagyunk. Te láttad a kutatási eredményeinket, tudod, hogy ez 
biztos alapokon áll, só't még javulni fog a gazdasági teljesítményünk. 
Testvérek vagyunk. Huszonnégy génünk közös. Zenénk, 
beszédünk, hagyományaink alapszövete közös. A finn-ugorokkal 
kevesebb közös génetek van. Európában ti tudjátok megérteni a 
mi lelkivilágunkat, mert egy tőről származunk. Miért keseregtek. 
Ti úgy indultok el felfelé, hogy mindenkinek van mit enni, van 
ruhája. Van vérrel védett szent földetek. Ha a figyelmeteket a 
feladatokra fordítjátok és becsülitek, tisztelitek egymást Európában 
különös tekintetei szomszédaitokra, a leggyorsabb fejlődés áll előt
tetek. Azt várjuk, hogy végre cselekedjetek! A világon a legtöbb 
eredeti gondolkodású kreatív elme a Kárpát-medencében születik. 
Ez óriási kincs, ha célt adtok neki, de örök lázadás, örök gyűlölet, 
ha bezárjátok! Mi is ismerjük Nostradamus munkáját. A vallás
egyesítő pápa a Kárpát-medencében születik. Ez valódi ezoterikus 
elismerés népeiteknek. 

Hálámat és köszönetemet fejezem ki, hogy jelen könyvemmel 
kiengedhetem a bezárt szellemet. Ez is egy létrafok. Magyarok, 
bízzatok! 
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AZ ÉLETVÍZ 

2. 0. ELŐSZÓ HELYETT 

Az életvíz a tiszta jövő egy szelete. A Pi technológiák, köztük az 
életvíz, a XXI. század technológiái. 

A Pi energia felhasználása tette lehetővé ezeknek a technoló
giáknak a kidolgozását, ellenőrzését és alkalmazását, egy új sike
res gazdaságpolitika alapjaként. 

Számoljanak utána. A Pi viz általános használatával az energia 
megtakarításból a magyar államadósságot rövidebb idő alatt lehetne 
visszafizetni. A többi kelet európai adós államét mennyi idő alatt? 

Otthoni kísérlet I. 

Vegyen 1 liter Pi vizet és 1 liter csapvizet. Mindkettőt töltse két 
egyforma lábasba. Mindkettő hőmérsékletét állítsa be azonosra. 
Pl. hagyja a konyhában két órát állni az asztalon. Két elektromos 
főzőlapját, két gázlángját, vagy akármilyen főző alkalmatosságát 
állítsa azonos hőmérsékletűre. Ezt követően a két lábast egyikben 
a Pi vízzel, másikban a csapvízzel tegye a főző alkalmatosságra. 

Stopperral, karórával, toronyórával, homokórával mérje a for
rásig eltelt időt. Azt fogja tapasztalni, hogy a Pi víz felforralásához 
kevesebb idő szükséges. 

Ha precíz mérséket végzünk pl. Budapesti Műszaki Egyetem, 
University of Nagoya stb. akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a Pi víz 
felforralásához a csapvízhez viszonyítva 8,2%-kal kevesebb hően
ergia szükséges. Ha a Pi víz forralását a desztillált vízhez vis
zonyítjuk, úgy 6,1% a különbség. 
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Természetesen ilyen jelenség nem létezik, ezért kérem legalább 
kétszer ismételjék meg a kísérletet, hívják ki a gázost, nézessék 
meg a villanytűzhelyet, rakassák át a kályhát, cseréljenek elemet 
az órájukban, sétálót az ingaórában, kakukkot a kakukkosban, 
majd jelentsék ki, hogy a történtekért a magyar lábas és zománc
ipar a felelős, de a világért se higgyék el, hogy jól látnak, jól 
mérnek, hogy a jelenség létezik, mert Önök nem találhatnak sem
mit. Ha mégis találnak valamit, ha a fentieket mégis megmérik, 
akkor sincs igazuk vegyék végre tudomásul. Ha mégis igazuk 
lenne, akkor az előbbi mondat lép érvénybe, punktum. Különben 
is, önök ronda rebellis népség. 

Ezt minden volt királyunk állította és minden volt idegen kirá
lyunk tapasztalhatta. 

Otthoni kísérlet II. 

Vegyen 1 liter Pi vizet. 
Etnikai kisebbségek szerint: 
Kérjen kölcsön! 
Alkudjon rá! 
Csenjen! 
Vételezzen! 
Vitasson el! 
Valamint 1 liter csapvizet. Mindkettőt töltse két egyforma dunsz-

tos üvegbe. Mindkettő hőmérsékletét állítsa be azonosra. Pl. hagy
ja a spájzban két órát állni a polcon. Erkélyéről hideg téli napon 
távolítsa el számos tavalyi vendégjárás nyomait olyannyira, hogy 
ez a két dunsztos még odaférjen, majd a saját hőmérőjét helyezze 
az egyikbe ez legyen a Pi vizes, a szomszédét a csapvizesbe és 
várjon türelemmel. 

Azt fogja tapasztalni, hogy 0 C-on a csapvizes dunsztos szétfagy 
a szomszéd hőmérőjével együtt, a Pi vizes dunsztos, benne az ön 
hőmérőjével viszont mínusz 1 C° és mínusz 7 C között fagy meg. 
Ekkor kezdenek vékony jégtűk kialakulni benne. A teljes megfagyás 
mínusz 7 C°-on történik meg. 

Miután ön tisztában van azzal, hogy az iskolát kijárta és igenis 
jól emlékszik arra, hogy a víz 0 C°-on fagy meg, ezért javaslom, 
hogy vagy többször ismételje meg a fenti kísérletet és ezt követően 
az általános iskolában bezárva eltöltött védtelen éveiért kérjen kár
pótlási jegyeket, vagy jelentse ki, hogy akkor sem igaz ez az egész, 
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ha mozog a Föld, vagy gondolkodjon el azon, ki a bűnös abban, 
hogy államadósságunk folyamatosan növekszik, noha pénzügyi 
vezéreink már a saját szájuktól is elvonják a mi falatjainkat. A fenti 
8,2% illetve 6,1% megspórolható energia ugyanis a hűtésnél is jelent
kezik. 

A Dob utcában tanultam, hogy ez azt jelenti, hogy 16,4%-ot 
tudok megtakarítani! 

Kérem gondolják végig, ha valamennyi olyan víz, amivel hőt 
kell közölnünk illetve belőle hőt kell elvonnunk Pi víz lenne 
hazánkban akkor nem kellene kuncsorognunk kölcsönért sen
kinek! 

Ha hozzászámolom a beruházási igényét a feladatnak, akkor 
újabb 6 hónappal megnövekszik ez a megtérülés ugyan, de nem 
áll fenn az unokáink is fizetni fogják szituáció. Másfél év az belátható 
idő. Másfél év az tervezhető. Természetesen nem kell ehhez újabb 
hiteleket felvenni, mert 
1. Lízingeltetni lehet 
2. Bérelni lehet 
3. Valamilyen észbeli defektus alapján valamennyi Life Energy 

készüléket úgy terveztek meg, hogy egyben víztisztító készülék 
is, ezért a fejlett országok által meghirdetett környezetvédelmi 
regionális támogatásokból részben finanszírozhatók. 

4. A tiszta környezet mindennél többet ér. A környezeti elemek 
közül is talán a legfontosabb a víz. Ha nem lenne ilyen vis
zonylag nagyon olcsó a Pi víz előállítása, akkor sem lenne más 
lehetőségünk, mint valamennyi víznek visszaadni a természetes 
tisztaságát. Nem vonhatjuk ki magunkat a bolygónk élő 
közösségéből. Nem hagyhatjuk saját jövőnk, illetve inkább már 
jelenünk érdekében magára az általunk megmérgezett élővilá
got. Mint tudják gyorsan kell cselekednünk, mert nincs több 
időnk mint 15 év. 

Tessék mindenkinek tudomásul venni, akit illet, hogy nem 
hagyjuk sem a gyermekeinket, sem a testvéreinket! 

Otthoni kísérlet III. 

Vegyenek be az erkélyről 2 db mínusz 8 C-ra vagy ennél többre 
fagyott dunsztos üveg alakú jégdarabot, vagy készítsenek a hű
tőszekrény mélyhűtőjében azonos nagyságú jégdarabokat Pi víz-
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ből, illetve csapvízből. Ezeket a jégdarabokat egy tálcán tegyék 
közszemlére a lakásban, gondosan vigyázva arra, hogy a csapvízből 
készültek az asztalnak a vendégek felé eső részére kerüljenek. 

Nincs gyönyörűbb látvány ugyanis az ázott ürge után az ázott 
vendégnél, aki természetesen úgysem mer korholni bennünket. 

Azt fogják ugyanis tapasztalni, hogy az azonos tömegű és azonos 
hőmérsékletű jégdarabok közül a csapvízből készültek - ördöge 
van - rövidebb idő alatt olvadnak el, mint a Pi vízből készült jég
darabok. Egy közepes hűtőháznál a megtakarítás bőven elegendő 
éves nyereségnek. 

A különbség az olvadási idők között természetesen a már közölt 
kronométerekkel mérhetők, ha önök nem az államapparátus nem 
mondom meg melyik hivatalában dolgoznak, mert ha igen, akkor 
az előbb közölt kísérlet és a jelen kísérlet között a beidegző
désnek megfelelően legalább két év telik el és addig kimerül 
az elem, megdöglik a kakukk, elkopik a sétáló, új gazdagék 
megveszik a toronyórát lánccal és nem lehet látni csak a kerti tör
péjük házában. 

Hazánkban 1 liter víz felforralásához a jelenlegi energia árak 
mellett - ha az a víz nem agyvíz - pl. gáz esetében 0,2125 m3 gáz 
kell. 1 m3 gáz ára jelenleg - külföldiek ezt ne olvassák, mert nem 
szeretem, ha sajnálnak minket a vezéreink eszéért - 10 Ft, azaz 
0,09 USD, azaz 1 liter víz felforralása 0,21 Ft, azaz 0,0019 USD 
költséget igényel csapvíz esetében. Pi víz esetében ugyanez 0,19 
Ft, azaz 0,00175 USD. 

Hazánkban az iparban, mezőgazdaságban, háztartásokban 10 
541 000 000 m3 gázt használnak fel, 4 919 000 t olajat, 16 764 
000 t szenet, 35 442 000 000 kW villamos áramot, 1 109 000 t fát 
fordítanak fűtésre. 

MENNYI ENERGIÁT TAKARÍTHATNÁNK MEG? 
(l. táblázat) 

6 541 000 000 m3 gázzal fűtenek azaz 158 115 000 000 Ft = 1 437 409 000 USD 
4 919 000 t olajjal fűtenek azaz 353 553 000 000 Ft = 3 214 118 000 USD 
35 412 000 000 kW árammal fűtenek azl86 070 000 000 Ft = 1 691 545 000 USD 
16 764 000 t szénnel fűtenek azaz 134 112 000 000 Ft = 1 219 200 000 USD 
1 109 000 t fával fűtenek azaz 8 872 000 000 Ft = 80 654 000 USD 
Összesen: 840 722 000 000 Ft -7 642 926 000 USD 
- 8,2% 

771 782 790 000 Ft = 7 016 206 000 USD 
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Minden komoly becslés számos másodlagos stb. felhasználással is számol, így bec
sült adataink valószínűen alulbecsültek!, azaz az évi megtakarítás 626 720 000 x 2 
= 1 253 440 000 USD. Itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, mi az oka ennek a jelen
tős eltérésnek. A következő fejezetben a víz szerkezetével fogunk foglalkozni. 

Köszöntöm ebből az alkalomból dr. Szász Andrást, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen és munkatársait, akik a hazai vízszerkezeti kutatásokat 
világszínvonalúan végzik, mostoha körülmények között. 

3. 0. A VÍZ SZERKEZETE 

Az életet a sematizált kémikus gondolkodás úgy képzeli el, mint 
egy oxidációt, amelyben a kémiai kötésben lévő energia folya
matosan felszabadul, az elektronok elvesztik energiájukat és az 
energetikailag legszegényebb tovább már nem bontható 
anyagokkal elsősorban vízzé alakulnak. 

Az életfolyamatok fenntartásához szükséges energiát ebben a 
primitív modellben egyedül a Nap energiája szolgáltatja a foto
szintézisen keresztül. 

Az élő anyag annak stabilitása, anyagcseréje, irányítása, sza
porodása, informatikája, alkalmazkodó képessége egyenként is, 
de összességében még inkább igényli a magas fokú rendezettséget 
és a speciális kapcsolódást a kémiai energia szolgáltató folyama
tokhoz, de csak ezeknek a folyamatoknak a vizsgálatával az élet 
lényegi elemei nem érthetők meg. Valamennyi életfolyamat alap
ja a Földön a víz. A vízzel tehát, mint az életfolyamatok alapa
nyagával, valamint az életfolyamatok egyik alkotójával, 
résztvevőjével, közegével és mint később látjuk informatikai vezér
lő egységével kell foglalkoznunk. 

Kevéssé köztudott, de rendkívül fontos az életfolyamatok 
megértéséhez a víz szerkezetének ismerete. A víznek jól leírható, 
vizsgálható szerkezete van. Az utolsó tizenöt évben a világ vezető 
laboratóriumaiban legalább egy team a víz szerkezetének kutatásá
val foglalkozik. Ennek a fokozott érdeklődésnek az a felfedezés 
volt az elindítója, amelynek kapcsán kiderült, hogy a vízben nem 
csak a hidrogén és az oxigén molekulák között van kémiai kötés, 
hanem a hidrogén atomok között gyenge ún. hidrogénhíd-kötés 
jön létre. A hidrogénhidak száma és erőssége határozott szerkezetet 
biztosít a víznek. A szerkezettel bíró víz minden lényeges tulaj
donsága, elektromos vezetőképessége, a felületi feszültsége, visz
kozitása, dielektromos állandója, infravörös elnyelése más mint az 
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ugyanolyan hőmérsékletű, sűrűségű, tisztaságú stb. vízé. 
Ha ez igaz, akkor vizsgáljuk meg a Pi víz és a csapvíz mint kont

roll fenti mutatóit, a vizsgálatokat a KÉKI-ben végeztük, de minden 
laboratórium utánunk mérheti, mert adataink a japán és az USA 
mérésekkel megegyeznek. 

2. SZ. TÁBLÁZAT 
A Pi víz és a csapvíz szerkezetére jellemző fizikai paraméterek alakulása 

Budapest, KÉKI, 1994. május 3. 

Ahhoz, hogy kapott adatainkat értelmezni tudjuk a víz molekulát behatóbban kell 
tanulmányoznunk. Bocsássák meg ha rövidítek, de a téma meghaladja egy könyv 
kereteit is. A víz molekula hidrogén atomjai egy pozitív töltésű rezgő részecskéből 
proton és egy negatív töltésű keringő részecskéből elektron áll. A töltés azonos 
időben a tér több pontján van jelen. Ha vizsgáljuk, úgy tűnik mintha a bolygók ke
ringési modellje lenne a pályája, de a protonhoz közelebb mintha többször, tőle 
távolabb kevesebbszer fordul elő. Az oxigén atom körül négy elektromos töltés 
található. Ebből kettő kovalens kötés formájában az oxigén atomot a hidrogén ato
mokkal tartja össze, kettő pedig ún. nem kötő töltés. Mivel az azonos töltések 
taszítják egymást ezért igyekeznek minél távolabb kerülni a másiktól. Számítások 
szerint a H-O kötések 105 fokos szöget zárnak be egymással. Mivel a vízmolekula 
igyekszik a teret kitölteni, egy háromszög alapú gúla keletkezik, amelynek az oxigén 
atom képviselte része enyhén negatív a hidrogén atom felőli része enyhén pozitív 
lesz. Az ilyen rendszerek ugyanúgy mint a kétpólusú mágnesek dipólusok. Az ellen
tétes töltésű pólusok vonzzák az azonos töltésűek taszítják egymást, ami a molekulák 
összességének rendeződéséhez vezet. Ez a rendeződés a hidrogén-hidakon keresztül 
valósul meg. 

Egy molekula víz a két kötő és a két nem kötő elektromos töltésű egység miatt 
összesen négy hidrogén hidat képezhet. Négy hidrogén hidat, tehát maximális ren-
dezettségű rendszert találunk a jégben. A csapvízben keveset, a mikrohullámú sütőben 
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hevített vízben alig-alig. Az is nagyon lényeges, hogy a hidrogén atomok forgásiránya 
azonos-e vagy ellentétes. Azonos forgásirány esetén a rendezettség magasabb fokon 
és gyorsabban jön létre. 

A vízben elhelyezkedő, maximális azaz négy hidrogén hídkötést tartalmazó, 
azonos forgásirányú protonokkal rendelkező egységet klasztereknek nevezzük. A 
teljesen rendezett szerkezetű víz klaszterekből áll. A Pi víz klaszter szerkezetű víz. 
Attól függően, hogy a víz mennyire rendezett szerkezetű, fagyott formában jól 
megfigyelhető eltérő kristályszerkezetet képez. A fagyasztás körülményei erre hatás
sal vannak. A jég kristályszerkezetei a rendszer energiaminimumán alakulnak ki 
lassú, természetes fagyasztás során. 

A gyors fagyasztásnál rendezetlen kristályszerkezet alakul ki. Itt ha ener
giatakarékosságra törekszünk a rendezettséget a gyorsfagyasztás alatt ipari 
körülmények között folyamatos fokozott Pi energia bevitellel biztosítjuk. A kialakuló 
geometria szerkezetet a kötés távolságok és szögek nagyon határozottan befolyá
solják. A jelenségben rejlik a magyarázata a kevesebb külső energia igénynek. A víz
molekulák törekednek a rendezett klaszterszerkezet kialakítására. Ha a klaszter 
szerkezet kialakítását a közvetítő energiából azaz más anyagi részecskék mozgás 
energiájából nyerik, úgy ez sok kémiai energiát emészt fel. Valójában, ha a tiszta for
májú energiák jelenlétét figyelembe vesszük, úgy nincs szó energetikai nyereségről, 
vagy veszteségről, csak kémiai energia takarékosságról. Pontosan ezt a tényt illusztrál
ja az a jelenség, amikor a vizet megolvasztjuk és azt tapasztaljuk, hogy először a 
rendezetlen részek fázishatárai bomlanak meg, mert azok kevésbé kötődnek 
egymáshoz mint a rendezett részek. Az olvadó vízben ezért kis úszkáló csoportok 
alakulnak először ki. Ezek a kis csoportok klaszter szerkezetű rendezett részek. 

Otthoni kísérlet 

Fagyasszanak meg vagy olvasszanak fel Pi-vizet ugyanúgy csapvizet. 
A Pi víz kristályszerkezete vékony jégtűk formájában, egy-egy piramis alakjában 

valósul meg viszonylag rövid idő alatt. A csapvíz esetében a fagyás a rendezett 
klasztergócok körül alakul ki lassan hízó udvarok formájában. A klaszterek nem 
állandó hanem nagyon érzékeny nagyon labilis egységek. Változik az alakjuk, 
méretük, felbomlanak, újra alakulnak. Adott rendezettségi szinten a klaszterek 
alakulása és elbomlása dinamikus állandót mutat. 

A folyékony halmazállapotú vízben a klaszterek csúcsai különösen aktív helyek. 
A molekulák kilépése a speciális klaszter csoportok csúcsáról kis energia fel
használással megy végbe a gőz térbe. 

Ruocco, Sampoli, és Vallauri (1991) kimutatták, hogy a klaszterek és klaszter 
csoportok a vízben nagyon hasonlóak a jég szerkezetéhez. 

A víz többnyire tehát két folyadék elegyének tekinthető. Az egyik egy monomer 
vfzmolekulákból álló amorf folyadék, a másik egy klasztereket és azok csoportjait 
tartalmazó szerkezetes folyadék. A teljesen rendezett klaszter szerkezetű vizet Weí, 
Shi, Castlemann 1991 klathrade struktúrának nevezte el. Megközelítőleg klathrade 
szerkezetű a Pi-víz. Ezért kell kevesebb kémiai energia a hűtéséhez és a forralásához. 

A természet mint tudjuk nem pocsékol, ezért Pi vizet kell találnunk az élő szöve
tekben, és valóban a gyümölcsökben, zöldségekben, nyers húsban Pi vizet találunk. 

A gyümölcs és zöldségfogyasztás nagy előnye többek között az, hogy az ezeket 
fogyasztó szervezetek Pi-vízhez, rendezett vízhez jutnak, ami az élet alapja. A Pi 
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víz gyorsabban felszívódik és eltérő fizikai tulajdonságainak megfelelően másként 
viselkedik az életfolyamatokban. 

Számos biokémiai kísérlet pontatlanságának az volt az oka, hogy nem Pi vizes 
közegben próbálták vizsgálni azokat! 

Ez viszont egy másik fejezet témája. 

3. 1. A VÍZ SZEREPE A BIOLÓGIÁBAN 

Az élő szervezetek kivétel nélkül jelentős mennyiségű vizet tartal
maznak. 

Víz nélkül nincs anyagcsere. A víz a fotoszintézis egyik leg
fontosabb alapanyaga, azaz a Napenergia tényleges kémiai 
befogásának tagja. 

Az élőlények életfolyamatai szigorúan meghatározott hőmérsék
leti tartományban zajlanak le. Az állandó testhőmérsékletű állatok 
és maga az ember ennek kitűnő példája. Azt a sikert, amit a 
melegvérű állatok az evolúció során elértek annak köszönhetik, 
hogy nagymértékben függetleníteni tudják magukat a környezetük 
hőmérsékletétől. Ennek a sikernek a záloga a víz, valójában a 
Pi víz. 

Otthoni kísérlet 

Ha ön már több hónapja fogyaszt rendszeresen Pi vizet - mivel 
akkor már valószínűleg úgysem iszik meg más vizet - forró nyári 
napon az alábbi kísérletet tudja elvégezni. 

Töltsön magának egy pohár friss Pi vizet, vigye az ajkához, de 
ne igyék belőle. A szervezet hőleadása verejtékezés formájában 
akkor indul meg, amikor a pohár az auráján belül kerül! A szervezet 
minden sejtje érzékeli, hogy friss vízhez jut, mielőtt még megin
ná azt. 

Ugyanakkor a vesék kiválasztása is lényegesen fokozódik. A 
szervezet felfrissül, megifjodik. 

Az élet evolúciójával párhuzamosan minden életfolyamatban 
megmaradt a víz létfontosága egyrészt mint a biokémiai reakciók 
résztvevője, másrészt közege. 

A felnőtt ember testének 70%-a víz, 16,8%-a fehérjék, 7,5%-a 
zsírok, 4,5%-a szervetlen sók, 1,2%-a szénhidrátok. Az emberi test 
sűrűsége 1,02-104 kg/m3, azaz nem egészen tizedmólos híg oldat. 
Az élet addig tart, amíg a vízháztartása biztosított. Ez kb. 10 nap. 

18 



Az éhezést sokkal tovább bírjuk. H az ember kb. tíz liter vizet 
veszít, szomjan hal. Az élőlények változatosságának, az életfolya
matok sokféleségének a víz az alapja. A már tárgyalt kötések a 
vízben biztosítják ezt a sokféleséget. Az élő folyamatok lényegéhez 
a víz kémiai változásain túl a víz szerkezeti, térbeli formáinak vál
tozásaira is szükség van. 

F. W. Cope 1969. kimutatta, hogy a víz az élő anyagban főként 
rendezett állapotban található, azaz inkább kristályként mint 
folyadékként viselkedik. Ezért változik meg minden fizikai tulaj
donsága beleértve mechanikai viselkedései közül néhányat is! 

A víznek ez a kristályszerű viselkedése és az ebből származó 
fizikai és mechnaikai tulajdonságok képezik az alapját annak, 
hogy egy ilyen híg oldat stabillá válik, és az élő anyag jól vizsgál-
hatóan egységgé lesz. 

A hidrogén-hidak kötése igen kicsi energiát képvisel, ezért rend
kívül gyorsan változhat a víz. Anélkül, hogy ki kellene cserélőd
ni, új és új közeget képes képezni csak a szerkezetének megvál
tozásával. A rendezett és rendezetlen szerkezetű vizek aránya 
jellemző az adott élő szervezetre és a biológiai szabályozás egyik 
fő területe. 

Az aura energetikai állapotának visszaszabályozása, vezérlése 
az élő szervezetekben lévő víz szerkezetváltozásaival valósul meg! 

A boltokban kapható Pi viz, a rendezett szerkezetű vizet készen 
biztosítja a szervezet számára így járulva hozzá a meggyengült 
feed beck helyreállításához az aura szervező ún. aranysárga 
struktúrája és a szervezet biokémiai folyamatai között. Az aura 
aranysárga struktúrája a szervezetben lévő víz szerkezetváltozá
sain keresztül biztosítja a szervezet kémiai és fizikai folyamatainak 
harmóniáját! 

Több kutatócsoport is bizonyította már 20 évvel ezelőtt: C. F. 
Hazlewood, D. Chang, D. Medine, G. Cleveland, B. L. Nichols, 1972, 
A, Szent-Györgyi 1978, hogy a rendezett víz mennyisége az élő 
szervezetek vízkészletének több mint a fele. A rendezettség sta
bilizál, rögzít. A Pi technológiával nevelt virágok vágás után is 
sokáig frissek maradnak. A Pi tojás nem romlik meg hosszú ideig, 
a Pi sör pasztörözés nélkül sokáig iható. 

A Pi ivóvíz nyári melegben sem poshad meg, amíg energia tar
talmát el nem veszti. 

A rendezett víz azért az élet vize, azért helyes elnevezés ez a 
sajtó részéről, mert csökkenti az adott biológiai egység elszigetelt-
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ségét, nagyobb információcserét tesz lehetővé az egységek között. 
Erre a tulajdonságra, a dielektromos állandó változásainak lét
fontosságára Szent-Györgyi Albert hívta fel a figyelmet. 

Az élethez nélkülözhetetlen a gyors polarizálhatóság, a nagy 
mozgékonyság. Ezt mint láttuk a rendezett víz struktúrája bizto
sítja. Ennek a feltételnek megfelelően testhőmérsékleten a víz 
összenyomhatósága minimális, hőtágulása pedig független a nyo
mástól. 

Az élő szervezet pusztulása után egyes életjelenségek tovább 
léteznek. Ha a vizes fázis rendezettsége csökken, a szövetek 
felbomlanak, a sejtek elválnak egymástól, a szervezet elpusztul. 
Az ún. szent romolhatatlanok esetében a szervezet folyadékai
nak, elsősorban a víznek a rendezettsége nem szűnik meg, Pi 
víz marad, így a szervezetek is ennek megfelelően épen marad
nak. 

Hargitai Károly Életvíz című könyvében többször is hivatkozik 
(lsd. borító lapja) patkány kísérletünkre. A kísérlet ékesen demon
strálja a fentieket. Az aktív állapotban tartott Pi vízben a kísérleti 
állatok szövetei 18 éve változatlan állapotban maradtak. 

Ez az adalékanyagok nélküli új tartósítóipar alapja! Az élő anyag 
víz szerkezetét gyorsan változó energetikai hatások polarizálják, 
alakítják át mindig a szükséges szerkezetűvé! Ott, ahol ez a gyors 
átalakulás nem következik be, az életfolyamatokban zavarok 
támadnak, ún. élettani vagy stressz eredetű megbetegedések 
alakulnak ki. Ha a víz amorf szerkezetűvé válik, a víz szerkezetében 
a kötések meglazulnak, elbomlik az élő szervezet. Pl. minden 
erjedési folyamathoz is arra van szükség, hogy ez a szigorú 
szerkezetű víz, ami az élő anyagban megvan, megbomoljon, amorf
fá váljék. 

Ha a víznek az életfolyamatokban betöltött szerepét pontosan 
meg akarjuk érteni, érdemes megvizsgálnunk az élet másik fontos 
hordozójával, a fehérjékkel való kapcsolatát. 

Az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a fehérjemolekulák 20% 
hidrátburokkal rendelkeznek. Ha a hidrátburok megsérül a fehér
jemolekula működésképtelenné válik. A fehérjék hidrátburka a 
fehérje körüli rétegben erősíti vagy gátolja a töltések felvételét, 
azaz a reakciókészséget. 

Ez a víz rendeződésének és szerkezeti átrendeződésének 
fontosságára mutat, a fehérje molekulák körül ezért mindig 10-20 
koncentrikus vízmolekula réteg található. A sejtek felületén 
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kristályszerűen megkötött, illetve a fehérjék vízburkában elhe
lyezkedő' víz abban egyezik meg, hogy mindkettő rendezett, azaz 
Pi viz. 

Kimutatták, hogy a DNS felcsavarodásának szabályozója afehér-
jékhezhasonlóanaPiviz,amitahidrogénkötésekuniverzalitásvizs-
gálatai szintén igazoltak (W. Madie, T. Krausche 1991.). A 
hidratálást a kozmetikai iparban használjuk ki alaposan a bőr és 
a bőr támasztósejtjeinek fiatalítására. Ennek szellemében alakítot
tuk ki a rendkívül népszerű GESA krémcsaládot. 

A fentiekben röviden vázoltuk a fehérje és a víz kapcsolatát. 
Most néhány gondolattal utalnunk kell a fehérjék kölcsönhatására, 
és a víznek az itt betöltött szerepére. 

Ahhoz, hogy a fehérjemolekulák között a töltések áramlása 
megindulhasson, szükség van egy közvetítő közegre. A közegnek 
effektívnek kell lenni ahhoz, hogy az információ és töltésátvitel 
hatékony és gyors legyen, mert ez biztosítja a rendszer alka
lmazkodó képességét. 

Ez a fontos közeg a Pi víz. 
A fehérjék közötti rendezett víz nagyon hatékonyan és gyorsan 

képes töltésátvitelre. Ebben a rendszerben vannak olyan folyam
atok, amelyek 10-1 2 másodpercnél is gyorsabbak. (O. Otting, E. 
Lispinsh, K. Wüthrich 1991.) 

A Pi vízben tartott fehérje molekula ugyanolyan állapotban 
marad, mint pl. a tojásban volt. A csapvízbe cseppentett fehérje 
lefutása megváltozik, csak kis mértékben koagulálódik, hamarosan 
elpusztul. Ugyanez a jelenség játszódik le, ha egész tojást, tejet, 
vért vizsgálunk. Ez a lehetőség egy kitörési pont a konzeripar 
részére. 

Otthoni kísérlet 

Vegyen egy friss tojást. Meglegítsen fel Pi vizet is és csapvizet is 
35 C°-ra. Vegyen két poharat. Az egyiket töltse meg a 35 C°-os Pi 
vízzel a másikat a 35 C°-os csapvízzel. A tojást törje fel és cse-
pentsen egy-egy csepp tojásfehérjét a 35 C°-os Pi vízbe és csapvízbe 
is. A cseppeket 10 percig hagyja a poharakban, majd vegye ki 
azokat, tegye tárgylemezre és mikroszkóp alatt vizsgálja meg a két 
cseppet, a Pi vízben a fehérje nem változik meg! 

A fehérjék rendezett rendszere az élet alapja. A rendszerben 
keletkező bármilyen zavar rendkívül gyorsan átterjed a rendszer 
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egészére, mert a fehérjék Pi vízzel közlekedő együttese 
szervezetként viselkedik. 

Az élő anyag a fény felhasználásával kémiai kötésben fény
energiát halmoz fel. A fehér fény egy része elnyelődik a fehérje 
rendszerben. Ha a fehérjerendszer él, akkor ez az elnyelés pon
tosan definiált energián következik be. A fehér fényből csak az 
elnyelt sugárzáson kívüli rész verődik vissza, így a fény a spek
trum valamelyik jellemző színét mutatja. Ha sokféle elnyelés 
következik be, kevert színek keletkeznek, például barna, szürke 
amelyek a spektrumban nem fordulnak elő. A barna, a szürke és 
általában a kevert színek jellemzőek minden széteső anyagra és 
természetesen a tökéletesen fel nem tárt végtermékekre is, pl. 
ürülék valamint a méregtelenítésben szerepet játszó szervekre, a 
vesékre és a májra. 

Még egy érdekes jelenséget kell tárgyalnunk a víz térkitölté
sét. A rendezett víz klaszterei és kristály formációi állandóan vib
rálnak. Ennek oka az, hogy a tetraéderek nem képesek alakjuk 
miatt a rendelkezésre álló teljes teret kitölteni, hanem a klaszter 
szerkezet folyamatosan változik a jó térkitöltő kristály struktúrák
kal. Ez a jelenség a geometriai frusztráció. így a Pi viz a fehér
jék vízstabilitásához, folytonos változásához hasonlóan vibrál, 
változik. 

Az információt ebben a rendszerben a helyileg stabil tetraéderes 
szerkezetek hordozzák. A Pi viz tehát lényegében bármilyen infor
máció hordozására és átadására képes! 

Ezek szellemében érthető, hogy a fehérjék mozgása és töltésá
tadása nagyon hatékonyan függ össze egy rendezett vizes rend
szerben. Ha a fehérjerészek 2 mm-nél nincsenek távolabb egymástól 
a rendezett víz hidrogén hidas kötései mintegy összeragasztják 
azokat. Az elektron átadási effektivitás abban az esetben ha az 
egymással közlekedő fehérje molekulák 2mm-nél távolabb van
nak 10-12 -szeresére csökken. Ez a kiszáradási határ. 

A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy a vérben az oxigén 
szállítását végző hemoglobin a négy szállított oxigén molekuklá-
val együtt hatvan vízmolekulát köt meg a normális működés biz
tosítására. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy Borhi Zsombor 
kajak-kenu világbajnokunk esetében az intenzív Pi vizes kúrák 
után a vörösvértestek számának jelentős növekedését mértük. 
Mintha magaslati edzőtáborban lett volna, pedig csak otthon 
Kaposváron edzett. 
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Ha Pi módszerrel nevelt halakat folyamatosan aktivált Pi vízbe 
helyeztünk, száz napra légmentesen lezárhattuk azokat. A kon
troll állatok 24 óra alatt elpusztutak. 

Otthoni kísérlet 

Vizsgáltassa meg vérnyomását, pontosan állapíttassa meg vérének 
hemoglobinszintjét. 

Fogyasszon három hónapig naponta 1 liter Pi vizet. Ezt követően 
vizsgáltassa meg vérnyomását, pontosan állapíttassa meg hemo
globinszintjét. Komoly javulást fog tapasztalni. Innentől csak Pi 
vizet ihat, csak azzal főzhet, abban mosdhat. Most hetente növekvő 
intenzitással kezdjen el sportolni. A napokra megszabott 
edzésadagokat meg lehet duplázni! Két hónapon belül! 

Tartsa ezt a szintet egy hónapig, majd fokozza az edzésadagokat 
négy hónapig. A negyedik hónap végén ön újra indulhat 
sportágában az biztos, de mint látni fogja vérnyomása tökéletesen 
rendben lesz és hemoglobinszintje megfelel majd egy magaslat 
edzőtáborozás utáni állapotnak. Természetesen így nehezebb 
elfáradni. 

A víz szerkezetének és az enzimeknek a kapcsoaltát napjainkra 
elég pontosan tisztázták. Az enzimmolekula, mint tudjuk egy olyan 
segítő, ami a biokémiai folyamatokban a töltésátadást biztosítja, 
mint katalizátor, de maga nem vesz részt a folyamatban. Ha az 
enzimeknek a hidrátburka megsérül, az enzimek működése megáll, 
mert a töltések közvetítése, de az információcsere maga is csak a 
rendezett szerkezetű víz azaz Pi víz jelenlétében történhet. A víz 
tehát nem csak a diffúzió szabályozásával képes befolyásolni a 
biológiai folyamatokat, hanem az enzimek szerkezetén és az enz
imek aktivitásán keresztül is. A speciálisan rendezett víz képes 
meggyorsítani egyes kémiai reakciókat azzal, hogy az enzimekhez 
hasonlóan lehetővé teszi a gyors töltéstranszfert anélkül, hogy 
maga megváltoztna, azaz enzimként viselkedik. Ez az alapja annak 
a lehetőségnek, hogy a természetes vizeket, folyókat, tavakat min
den tereptárgy építése nélkül, minden anyag hozzákeverése nélkül, 
még biológiai tisztítást sem kell alkalmazni, tökéletesen meg lehet 
tisztítani kizárólag bioenergiák szakaszos közlésével. Ez a tökéletes 
környezetvédelem. 

Egy folyó és tó megtisztítása bioenergiákkal referenciaként már 
működik Kasimura folyó és tó Japánban. 
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A már tárgyalt folyamatok alapján az élő szervezet működését 
jobban megérthetjük. A sejtek önmagukat környezetüktől határhár
tyákkal választják el. Ez új lehetőségeket hordoz az élő anyag 
szerveződésében, pl. azt a tényt, hogy belső környezet, illetve 
külső környezet alakul ki a sejt szempontjából. 

A belső környezet élő állapotban környezetétől elhatárolódott, 
energetikailag aktív hely. Ha az energetikailag aktív helyek 
környezetükből nem határolódnak el, akkor a teljes vizmeny-
nyiségükkel, ami a tér adott szegmensében rendelkezésre áll, előbb 
rendezett állapotba kerülnek, mielőtt a legprimitívebb életjelen
ségek után - az alap életjelenségeket mutatja a Pi víz - a bonyo
lultabbak meg tudnak jelenni. Ilyen vizet a szárazföldeken is és a 
tengerekben is találunk. Az élet kialakulását a kutatók a tengerek
ből próbálják levezetni, mert az élőlények általában a tengervizéhez 
hasonló ún. fiziológiás koncentrációban tartalmazzák a sót. (NaCl) 
Ugyanakkor a tengervíz mérgező az élő anyagra. 

Az itt leírtakból az következik, hogy az élet kialakulhatott a 
tengerben is, és a szárazföldön is. Véleményünk szerint több érv 
szól amellett, hogy az élet eredetét a szárazföldek energetikailag 
aktivált - Pi vízzé alakult - kismértékben elzárt vizeiben, azaz a 
természetes forrásokban kell keresnünk. A források közül az ún. 
csodatévő források energetikailag minden esetben aktívabbak még 
napjainkban is más forrásoknál. Vizsgálataink alapján úgy tűnik, 
hogy minden ún. csodatévő forrás alkalmas arra, hogy az élet 
keletkezésének a helye legyen. Ezek az ismereteink tették lehetővé 
olyan víz előállítását, amelyben az édesvízi és a tengeri halak 
együtt tarthatók! 

Vizsgálják meg a már közöltek szerint akármelyik önök által 
ismert csodatévő forrás vizét, és azt tapasztalják, hogy vizének 
dielektromos állandója, felületi feszültsége, viszkozitása, infravörös 
elnyelése stb. a rendezetlen csapvíz és a Pi víz között fog elhe
lyezkedni, azaz energetikailag aktív. 

A csodatévő források aktivitásukat közvetlenül a Földből kapják. 
Mint arról már korábbi munkáinkban beszámoltunk, a Földnek 
van saját aurája és ugyanazokat az auraszerveket véljük megtalál
ni a geomantia tanulmányozása során, mint amelyeket az élő 
szervezetek aurájának tanulmányzása során megtalálhatunk. 
(Hargitai Károly, Életvíz, 1992. 58. old.) 

Az aktív, rendezett alapközeg, azaz a Pi víz, amelyben az élet
feltételek alapjai már meg voltak villámcsapások és más gyerekes 
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feltételezések nélkül - alkalmas volt az elhatárolt, bonyolultabb 
élő anyag megjelenésére. 

Az elhatárolás helye a sejthártya. A sejtek kialakulásában, az 
élő anyag viselkedésében a sejthártya meghatározó szerepet ját
szik. A sejthártyák külső és belső felületén például az ionkoncen
tráció különbségéből eredően ún. elektromos kettősréteg alakul 
ki. Ennek fenntartása a sejt életképessége szempontjából döntő. 
Az elektromos kettősrétegek elektrosztatikus hatása a sejten belül 
és a sejtközötti állományban is érvényesül. Ez egy újabb ren
deződés lehetőségét egy dinamikus mozgásforma megjelenését 
alapozza meg. A töltött felületek pl. az elektromos kettősrétegek 
vagy határtártyák kristályszerű szabályos térkitöltő szerkezeteket 
akarnak megvalósítani, az oldott részecskék viszont egy gömbsz
erű hidrátburkot hoznak létre. 

Ha ez a szerkezet az agyban különlegesen aktív formában való
sul meg, úgy az egyesített térelmélet értelmében az embernek 
önszuggesszióval képesnek kell lennie, a nullponti energia vagy 
másnéven hipertéri energia közvetlen hasznosítására. A rendeződés 
kiterjedésétől és irányultságától függően különlegesen felfokozott 
irányultsággal nem rendelkező terek az ún. telekinezés jelenségét 
hozzák létre. Amikor a szervezet vízkészletének nagyobb része 
tudatosan, vagy spontán rendeződik a levitáció jelensége spontán 
vagy tudatosan megvalósul. 

Amikor a tökéletes elektrosztatikus rendeződést adott testen az 
elektromos kettősrétegek elvén valósítom meg Pi energia hoz
záadásával a test a tér adott szegmenséből átkerülhet a tér egy 
vagy egyidejűleg több energetikailag aktív pontjára. Ha a hoz
záadott Pi energiát a tér más pontján ugyanolyan mértékben 
elvonom, úgy a teleportáció jelenségét valósítom meg. Az emberi 
agy is képes ezt a tökéletes rendeződést az egész testre, pontosab
ban a teljes aurájára kiterjedően produkálni. Pl. Uri Geller sok 
híres esete, egyes testelhagyások esete, sok ilyen jelenséget leír
tak már. Valamint több nagyhatalom egyes kutató csoportjainak 
most is folyó intenzív kísérletei. 

Uri Geller esete a spontán teleportációval. 
Uri Geller egyik esete (Görbüljek meg ha nem igaz 1990/65. 

old. 3. bekezd.) Finoman megdörzsöltem a fémet, s a csík hajlani 
kezdett. Hirtelen a nyomásérzékelő berendezés megszűnt működ
ni. Taylor professzor rögtön megvizsgálta a membránt a fémcsík 
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tetején lévő hengerben, s mindannyiunk megdöbbenésére a mem
brán kezdett eltűnni. Először egy kis lyuk jelent meg a közepén, 
majd gyorsan szétterjedt a felületen, végül tíz másodperc leforgása 
alatt semmi sem maradt belőle. 

66. old. Folytatni akartuk a munkát, mikor a labor másik végéből 
legalább hat méter távolságból fémes hang hallatszott. 

Odanéztünk, s az előbbi vörösréz darabka ott feküdt az ajtó 
előtt. Másodpercek múlva az a sárgaréz, amely a vörösréz mel
lett feküdt az asztalon, szintén ott landolt az ajtónál. Ekkorra már 
mindenkiben megfagyott a vér. Még alig ocsúdtunk fel, mikor 
egy csőbe zárt vasrúd a labor túloldaláról a professzor elé rö
pült. 

Ugyanennek a könyvnek a 17. fejezete a 222. oldaltól részlete
sen leírja a spontán saját teleportáció esetét annak óriási veszé
lyeit is érzékeltetve. 

Most vizsgáljuk meg ezt a jelenséget az Egely György által közölt 
adatok szerint (Kifordul a tér 1994.) 

A Casimir effektus, a szimmetria megbontásának eszköze. 
Látható, hogy fenti állításainkat a fizikusok ismeretei alátámasztják. 

Térjünk vissza a sejt keletkezéséhez. A sejtfal kialakulásához. Az oldott részecskék 
közötti gömbszerű hidrátburkok, valamint a rkistályszerű képletek váltakozása, 
vibrálása a vízben a térkitöltés eszköze. Az oldott részecskék közötti gömbszerű 
hidrátburok geometriailag ellentmond a rendezett víz struktúrájának. így az ionok 
megjelenése a rendezett vízben újból egy klasszikus frusztrációs alap, ugyanis az 
ionok környezetének gömbszerű egyensúlyi állapota ellentmond a rendezett víz 
szabályszerű kristályos jellegű térkitöltési egyensúlyának. 

A tér időbeni energia minimumai látszólag ellentmondanak az egyes csopor
tok rövidtávú energia minimumának. Ez a frusztrált sejtközi tér a víz szerkezet 
vibrálásának újabb színtere. A sejtközötti térben a víz az információ átadás helye. 
Ez ugyanúgy működik, mint azt a fehérjéknél már bemuttattuk. A sejt alakját annak 
vátlozásait a sejtközi víz befolyásolja. Az egy-egy ponton megjelenő sejtek közöt
ti kötést a sejthártya alakját megváltoztatva az egész felületre kiterjedő erős kötést. 
de ugyanakkor egymás felismerésén alapuló együttműködést is kialakít a sejtek 
között. (Liu, Brest 1991) 

Ennek hiányában a sejtek nem ismernék fel egymást és belenőnének egymás 
életterébe, mint a rákos sejtek! 

A fentiekből logikusan következik az a hipotézis, hogy a víz szerkezetek gyors 
rendezett egységes változtatásával a hipertéri energia az élő szervezetek számára 
hasznosítható. A sejtekben ennek a helye a különleges sejtszerv a mitokondrium. 
A mitokondriumok alakját vesd össze Egely Kifordul a tér 1994. 108. b pont végte
len hosszú henger módozatával. Az élet megjelenéséhez tehát már rendelkezésre 
áll: az alapszerkezet a Pi víz és annak két térkitöltő kristályos és gömbformáció
ja, a határhártya az elektromos kettősréteg, a mitokondriumok mint elektromos 
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3. 2. HOGYAN TÁROLÓDNAK A MAGASABB RENDU 
ISMERETEK AZ AGYBAN 

A modern biológia a rögzült ismereteket két csoportba osztja. Az 
egyik csoportba a járás, játékok, tánc a beszéd, az ének, az írás, 
azaz a mozgások tartoznak, a másik csoportba a képszerűen rögzült 
ismeretek tulajdonságok, nevek, dallamok, nyelvek, események, 
összefüggések ismerete, azaz a megismerések tartoznak ide értve 
az esztétikai és etikai normákat mint felismeréseket is. 
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Az alapkísérletek tisztázták, hogy az agy egyes részeinek milyen 
szerepe van és hogy a tanulás során az idegsejtek új kapcsolatai 
jelennek meg az agy adott területein belül. A memória kialakulásá
nak biokémiai vizsgálata elvezetett a tartós és a rövidtávú emlékezés 
felfedezéséhez. Azt már régen megfigyelték, hogy a fejre mért erős 
ütés, rázás átmeneti eszméletvesztést okozott. Az eszmélet vissza
térését követően a páciens a régebben történt eredményekre 
emlékezik, de az ütést, a rázást közvetlenül megelőző 
körülményekre egyáltalán nem emlékezik. 

Ha Pi vizet mínusz 3 C-ra lehűtjük rázkódás mentesen, akkor 
a klaszterok piramidális kristályainak alakja a fagyás folyamatában 
lassan-lassan kirajzolódik. Ha az edényt amiban a fagyasztás történik 
hirtelen megrázzunk, vagy megütjünk a víz azonnal megfagy, de 
rendezettsége megváltozik, mintegy elromlik. Természetesen a ren
dezettséget nem csak a fagyasztás pillanatában lehet csökkenteni 
ütéssel vagy rázással, hanem mindig, bármilyen hőfoknál a Pi víz 
esetében, de akkor a hatás nem sokkszerű, a hatás kisebb a Pi víz 
rugalmassága miatt. 

ha megvizsgáljuk a Pi víz rugalmasságát az ütésekkel és a 
rázkódással szemben, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez az agy ter
mészetes hőmérsékletén a legnagyobb! 

Otthoni kísérlet (csak, aki kreatívnak érzi magát!) 

Vegyünk 1 liter Pi vizet és állapítsuk meg a rugalmasságát, mínusz 
10 és 100 C° között úgy, hogy maximum 5 C-os ugrásokkal végzik 
el a vizsgálatot. 

Az eredményt küldjék be! 
Ez a teszt azért fontos mert adalékokat szolgáltat ahhoz, hogy 

a magasabbrendű szervezetek hőoptimuma miért van 35 C 
környékén. Azt a kutatók tisztázták, hogy egy ingerület pl. egy 
piros folt végigfutva az érzékszerv, a neuronhálózat, agykéreg 
pályán az agykéregben egy kb. 10 másodpercig tartó elektromos 
aktivitás változást idéz elő. Azt láttuk, hogy az elektromos aktiv
itás változás mindig a Pi víz rendezettségének változását idézi elő. 
az ingereknek ez az elsődleges kötődése a víz szerkezetének módo
sulásában azonnal létrejön, amint az inger a megfelelő agysejtet, 
azaz víz molekulacsoportot eléri. 

Természetes körülmények között viszont a víz mint emlékező 
vízmolekula még nagyon sok nagyon fontos képességgel nem ren
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delkezik! Ezek pl. a szelektivitás képessége, a tartós rögzítés 
képessége stb. Nos itt folytatódik az új biológia megértése az elkü
lönülés után. A víz egész tömegének ugyanis minden megszerzett 
ismeretre nem volt szüksége és nem mindig volt szüksége. 
Kényszerű fejlődési lépés volt tehát az, hogy a rendezett víz egy 
része el tudjon különülni a többitől. Ezt láttuk. Valamint azt, hogy 
szelektálni tudja az ismereteket. Ezért a szelektálás helye nem lehet 
más mint a sejthártya. Ha a szelektálás helyének a sejthártyának 
kell lenni, akkor ezt a tényt az agyban is és minden primitív egy
sejtűben is rekonstruálhatjuk. Mit találtak a kutatók? Azt találták, 
hogy a rövid távú memória percekkel az ingerület vétele után 
létrejön. Ez az idő a szelekció ideje. Ha az ingerület fontos, tanu
lás lesz belőle. Ez úgy történik, hogy az agyidegsejtek membrán
ja megváltozik a K+ számára nehezen áthatolhatóvá válik, azaz 
hiperpolarizálttá lesz. Ez a folyamat kb. 15 perc! A hiperpolarizá-
ció átkerül a sejtfalra, a víz újra fogadhatja a következő ingert. A 
sejtfalon viszont a hiperolarizációt az ún. K-Na pumpa az ún. labilis 
memória fázisa alatt (ez is 15 perc) rendezi az idegsejt membrán
ján. 

Az idegsejt membránja specializálódott membrán, ezért na
gyon sok ingerületet tud így rendezetten tárolni, de ez a kapa
citás is véges, ezért kb. fél órával az ismeret fogadása után fehér
jeszintézis kezdődik. A tartós ismeretek vagy tartós memória ugyan
is fehérje formájában tárolódik. A fehérjeszintézis folyamata lassú. 
A neuronok membránjának telítődése gyors. Ki kell kapcsolni az 
agyat pihenni, aludni kell, hogy a két fázis szinkronban legyen 
egymással. Ha nem alszunk eleget, először fáradság, majd memóri
azavarok, később súlyos élettani elváltozások, végső esetben halál 
következik be. Az alvás a pihenés fázisa azért rendkívül fontos az 
ember életében, mert a magasabbrendű ismeretek az idegsejtek 
aktivitását jobban próbára teszik, akkor is, amikor rögzülnek és 
akkor is, amikor előhívjuk azokat. A komoly gondolkodás valóban 
nagyon fárasztó. Nagy vizsgák előtt és után ezt mindenki tapasz
talhatta. 

Az álom mint a szelekció ideje 

Az álommal, mint a két folyamat az elektromos aktivitások 
lekötődése fehérje molekulákra valamint a sejthártya újra 
aktiválódás szakaszával, mint kiegyenlítődéssel kell foglalkoznunk. 
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A fehérjék képződését itt láthatóan a sejtfal energetikai aktivi
tásainak rendeződése motiválja, váltja ki. 

Ugyanakkor azt tanítjuk, hogy a fehérje szintézis kódja ala
csonyabb rendű szervezeteknél az RNS, magasabb rendű 
szervezeteknél a DNS. Ha fenti vélekedésünk igaz lenne, akkor 
miért van szükség a DNS-re? 

Van azonban egy nagyon fontos tény. Az, hogy az energetikai 
változások variációi végtelenek, sőt sohasem azonosak, hanem 
mindig újak. A megszerzett ismeretekre viszont mindig pontosan 
azonos módon, változtatás nélkül van szükség. Azt az élő anyagot, 
amely a mi életünk alapja, nem lehet minden ízében, minden 
folyamatában állandóan változásra serkenteni, mert annak a 
biokémiai reakciók gyorsasága határt szab. Ez a határ a magas
rendű agytevékenységben folyamatosan kitágul, azaz fejlődést 
szemlélünk, illetve mód van tiszta energetikai folyamatokkal is 
értelmezni a miénknél magasabb létformát a maga végtelen var
iációval és időtlen újraformálódásával, de ez nem ennek a könyvnek 
a témája. 

Rögzítsük tehát, hogy a lényeg az azonosság biztosítása az RNS 
és a DNS funkciójában, de nem csak az utód szempontjából, 
hanem a saját szempontunkból az egyén szempontjából első
sorban. Az RNS és a DNS tehát elsősorban nem genetikai anyag, 
hanem az ellenőrzés helye, ahova minden fehérjét szintézisre 
be kell mutatni. Azaz az RNS és DNS szerepe az, hogy hozzájuk 
lehessen mindig hasonlítani az új építő elemeket, hogy 
azok mindig pontosan ugyanolyanok legyenek, és a már begyako
rolt, bevált folyamat álljon az élet rendelkezésére. Minden fehér
je tehát az élettapasztalatoknak mint biokémiailag rögzült speci
fikus ismereteknek bevált ingerállomásoknak a tárháza. Az RNS 
és DNS tehát a sejtek Meo-ja. Egy rendkívül sikeres és szigorú 
meo. 

Ha ez nem így lenne, akkor a csontjaink DNS-e és a bőrünk 
DNS-e között különbség lenne, de nincs. Minden sejtünk DNS 
készlete viszont pontosan megegyezik, pedig egy idegsejt meg 
egy hámsejt között nagyobb a különbség mint az elefánt meg az 
egér között. Az igaz viszont, hogy az aurájuk azaz az energiat
estük szövetenként eltérő. Ez az információ egy lehetőséget takar: 
szerveink, szöveteink önmagunk klónozásának lehetőségét. 
Szerveink pótlásának lehetőségét. Az aura ugyanis szintén áta
lakítható. Az egyes sejtek aurájának átalakításával ugyanis azonos 
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sejtekből különböző szöveteket lehet létrehozni. Ilyen kísérletek 
több laboratóriumban is folynak. 

Összefoglalva: egy hámsejtből csontszövetet, egy másik hám-
setből szívszövetet azaz bármelyik szervünk szöveteit létre lehet 

minden különösebb nehézség nélkül hozni. Nincs szükség 
szervátültetésekre. Saját szerveink kitenyésztése és visszaültetése 
is lehetséges. Igaz lehetséges az eredeti szervek tökéletes élet
funkciójának a helyreállítása is. 

Most viszont térjünk vissza az álom jelenségének vizsgálatá
hoz. 

Miután az alvás jelentőségét kevesen ismerik még, szükséges
nek tartom annak leszögezését, hogy az egészséges állapot fen
ntartásához az élő szervezetek részére a zavartalan külső és belső 
tényezők pl. lelkiismeret által nem háborgatott alvás, az inger
szegény környezetben alvás elengedhetetlen! Ugyanezt támasztják 
alá a legújabb vizsgálatok a San Diego-i Egyetemen. 

A kísérletben 23 önként jelentkező teljesen egészséges fel
nőtt férfit hajnali hét óra helyett hajnali három órakor ébresztet
tek fel minden nap és csak 23 órakor engedték lefeküdni, illetve 
elaludni őket. A páciensek immunrendszerének aktivitását vizs
gálták. Azt találták, hogy az immunrendszer sejtjeink aktivitása a 
négyórai alváskiesés miatt mintegy 30%-kal csökkent. A 
működésében megzavart szervezet kevésbé képes kivédeni a fer
tőzéseket. Természetesen ez is közrejátszik az influenza járványok 
méreteinek növekedésében, valamint az okozott szövődmények 
számának és súlyosságának növekedésében, Kelet- és Közép-
Európában. 

Az immunrendszer alacsonyabb aktivitási szintre állítására a 
szimpatikus idegrendszer adja ki az utasítást közvetlenül és ez a 
gerincvelő közvetítésével jut el a nyirokmirigyekhez, közvetlenül 
pedig a falósejt termelés részleges gátlásában jelenik meg. A jelen 
kísérletben, ahol egészséges embereket vizsgálhattak a páciensek 
immunrendszere egy éjszakai zavartalan alvás után tért vissza a 
normális aktivitási szintre. Természetesen beteg szervezetnél ez 
másként van! 

Ha ezeket az ismereteinket a Pi vízről szerzett ismereteinkkel 
helyettesítjük feltűnő, hogy a Pi vizet fogyasztók minden esetben 
beszámolnak arról, hogy alvásintenzitásuk a szervezet tényleges 
szükségletéhez igazodik 30-40 nappal, néha korábban is a Pi víz 
fogyasztás megkezdése után. Ezért olyan nagy kincs az a jelen-
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ség, amit kissé lefitymálva egyesek úgy mutatnak be: hónapok óta 
iszom a Pi vizet, de nem érzek semmit, csak nyugodtan alszom 
azóta. Úgy legyen. 

Otthoni kísérlet 

Fogyasszon 30-40 napig Pi vizet úgy, hogy minden folyadék amit 
magához vesz, tea, szörp, leves stb. Pi víz legyen. Miután látni 
fogja, hogy valóban nyugodtabban alszik, kávé fogyasztását 
csökkentheti, tágítja az ereket időlegesen, sőt! A dohányzást 
csökkentheti, szűkíti az ereket időlegesen, sőt! Azaz pszichikai sta
bilitása és párhuzamosan a vérnyomása rendeződik és az 
immunrendszere (lsd. San Diego-i kísérlet) 30%-kal aktívabb, 
ellenállóbb lesz. Természetsen addig meglévő, főként stressz ere
detű betegségei javulnak, esetenként meggyógyulnak. 

Otthoni teszt természetgyógyászoknak, orvosoknak, 
gondolkodóknak 

Vizsgálják meg olyan azonos életkorú egészséges emberek cso
portját akiknek 50%-a iszik Pi vizet, 50%.-a nem iszik Pi vizet, hogy 
egy influenza járvány idején 
1. Hány % betegszik meg a csoportból? 
2. Hány napot töltenek táppénzen, ebből hány napig vannak nagy

on rosszul (magas láz, stb.) 
3. Vannak-e szövődmények és ebből mennyi a súlyos. 

Javaslom, hogy a teszthez hölgyeket válasszanak. Részint 
mert azoknak nagyobb az affinitása a vizsgálatok iránt, ha ró
luk van szó, úgy is fogalmazhatnék kevésbé kétértelműen, hogy 
több eszük van, részint mert őket önök is szívesebben és gyakrab
ban vizsgálják, azaz a kísérlet objektívebb lesz, részint mert 
az egészségüggyel kapcsolatos dolgokban mint gyakorló, le
endő vagy potenciális anyák nyíltabbak, együttműködőbbek 
mint a férfiak vagy a kettős neműek! (Hogy senki sem marad
jon ki.) 

Az önök saját adataiból az derül ki, hogy mindenkinek Pi vizet 
kellene inni. Ha egy teljes települést kell ellátnunk, természete
sen az egyén akkor jut legolcsóbban Pi vízhez. 

A rendszer a gyakorlatban nem lényegesebben drágább mint 
az ivóvíz ellátás. Célszerűen az ivó és ipari víz ellátást külön kell 
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választani. Az olcsó ipari víz felhasználása még költségmegtakarítást 
is jelent. 

Bízunk abban, hogy lesz olyan önkormányzat minden ország
aki referencia lesz Európa fejletlenebb régiói számára. A 

vízvezetékrendszer modernizálásának álmától térjünk vissza most 
Pi viz szerkezetének megértéséhez, hogy megérthessük az életet. 

Válasszunk egy másik vizsgálati területet. 

4. 0. AZ ÉLŐ SZERVEZET 

Az élő szervezet a környezeti kölcsönhatásokra mint egységes 
egész gyorsan és differenciáltan reagáló, de a környezettől 
elkülönülő egység, ahol a részegységek differenciáltsága és össze
hangolása az egyed és a faj fennmaradásának záloga. 

Az életfolyamatok egyensúlya viszonylag szűk korlátok között 
valósul meg. Az ember belső életterének hőmérséklet egyensúlya 
6 C° hőmérséklet eltérést visel csupán el. A hőmérséklet változás
ra, a gyors felmelegedés - tűző nyári nap - ellensúlyozására gyors 
választ kell adni. 

A Pi viz biztosítja ezt a gyors választ, ugyanezt biztosítja a Pi 
viz azon tulajdonsága, hogy 0 C-on nem fagy meg, mert jobb a 
hővezetése és ez télen fontos. 

Otthoni kísérlet nagy nyári melegben (lsd. korábban leírva). 
Minél szervezettebb, fejlettebb az élő anyag a szervezeteknek a 
környezettől való függetlenedése fokozódik, de a belső hőmérsék
let, víz, alapanyag energiaegyensúlya annál szűkebb határok között 
kell, hogy megvalósuljon. A hőmérsékleti tűrést láttuk. 
A T/T = 0,016. A relatív vízingadozást korábban láttuk A M/M = 
0,043, a kötési energia a kémiai kötéseknél A E/E = 0,125 azaz 
nagyon szűkek ezek a határok. 

Az élő anyag belső energiája változásainak értékei még ennél 
is sokkal kisebbek, hiszen láttuk, hogy a víz hidrogén-híd köté
seinek változásai meghatározók számos fontos folyamatnál, pedig 
ezek a változások csak néhány tized elektronvolt energiát képvisel
nek. Az élő szervezetben zajló valamennyi folyamatot viszonylag 
nagyon gyenge elektromágneses, elektrogravitációs, mágnesgrav
itációs és Pi erők szabályozzák. 

Fontos kérdések, hogy miként lehetséges ezeknek az erők
nek érvényesíteni a hatásukat óriási hőmérsékleteltérések árnyé-
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kában, óriási erősségű elektromágneses tevékenység közepet
te óriási mennyiségű fúziós energia támadása közepette. 
Nyilvánvaló, hogy speciális energetikai védelem nélkül az élö 
anyag nem maradhatna fenn. Ezt a védelmi feladatot látja el az 
aura ún. kék struktúrája, vagy más néven a kékaura. Erről rész
letesen is szólunk. 

Más fontos kérdés, hogy az anyag, mint kötött formájú energia 
a vákuumenergia több nagyságrenddel nagyobb tengerében 
hogyan maradhat fenn. Akkor ugyanis, ha a hipertéri vagy váku
umenergia sűrűsége 1094 gramm/cm3 és az anyag mint térener
gia csak 1014 gr/cm3, ez eleve elképezelhetetlen. Eleve elképzel
hetetlen, pedig sok a parallel példa. 

Gondoljanak önök arra, hogy a légbuborékok a vasfolyamban 
is úsznak. Az anyagot úgy kell felfognunk mint a térenergiában 
úszó buborékokat, amelynek adott egyensúlyi helyzetéért az 
anyagot belülről tágítani igyekvő gravitációs erők és az anyagot 
összenyomni igyekvő vákuumerők a felelősek. 

Természetesen a két erő ütközési területén szakaszosan külön
leges hatások jelentkeznek. Ezek a különleges eredők az anyag
nak nevezett, részben kötött formájú energiák, torlódások vagy új 
energiaformák lesznek. 

Sokak szerint (Szaharov vetette fel) a gravitáció csak a váku
umtér és az anyag kölcsönhatása. 

Ne higgyék, hogy ez a földön új információ. 
Mit jelent a Pi energia elnevezés? 
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Megtaláltuk újra az elvett - elvágott gyökereinket! 

A biblia eredetileg valóban a tényleges teremtést írta le! 
Folytassuk. Tehát a valódi kérdés az, hogy a sűrű energia térben 
hogyan jöhet létre a híg atommag. Külön kérdés, hogy az atom-
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egyeznek. A teremtés azonos alapelvei viszont nem jelentik 
az értelmes életformák azonosságát - de nem is zárják ki - mert 
a biológiában a változékonyság törvénye talán az egyedüli axió
ma. 

5. 0. AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOT 
MEGBOMLÁSA 

Az élő anyag állandóan változik. Állandóan kontaktust tart a 
környezetével és annak hatásait a saját szempontjából kedvezően 
igyekszik megváltoztatni, a káros hatásokat pedig igyekszik elhárí
tani. Akkor, ha az élő szervezet különféle egységei egymással har
móniában, összerendezetten működnek, ezek az ingerválaszok 
általában a lehető legjobbak az adott élő szervezet információs 
tárházából, ami a Pi vízből, azaz a víz szerkezeti változásaiból, a 
sejthártya ionszerkezetére alapozott elektrosztaktikus elváltozások
ból, a fehérje molekulákba rögzült kémiai kötésekre kiterjedő biz
tosítékokból, valamint ezeknek a fehérjéknek az ellenőrző 
közegeiből az RNS ill. DNS spirálokból áll. A DNS spiráloknak a 
felügyeleti szerepéről már részletesen szóltam, és taglaltam a kémi
ai testünk és az energia testünk csatlakozását a mitokondriumokon 
keresztül. Láthattuk a sejtmag DNS valamint a mitokondrium 
DNS közötti információ csere feed-back jellegű kapcsolatának 
óriási jelentőségét. Láthattuk, hogy csak az az egészséges szervezet 
amelynek biológiai teste harmóniában van az energia testével az 
aurájával. 

Most néhány gondolattal kiténénk az eddig ismertetett 
rendszerben a sorrendiség kérdésére is, de előbb részletesen 
meg kell ismerkednünk az energia testünknek az aurának a szervei
vel. 

5. 1. AZ AURA SZERVEI 

Az aura szervei közül a legismertebb az aura keringési szerve, a 
kínai yin és yang vezetékekkel, az ún. akupunktúrás pontokkal 
és a csakrákkal jelzett rendszer. A modern eszközökkel elvégzett 
vizsgálatok igazolták ennek az aura szervrendszernek a létét. Azt 
viszont csak az új eszközök tették lehetővé, hogy az aura szerveit 
tanulmányozni tudjuk. Ezeknek az eszközöknek a nagy felbontó 
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szer energiáját közvetlenül a fő keringési vezetékekből kapja és a 
fő leágazásokba adja le. Úgy tűnik, működéséhez nagyon nagy 
mennyiségű energiára van szükség. Ha az energetikai vázrendsz
er sérül ezt az aura minden más szerv előtt azonnal megkísérli 
kijavítani. A javítások hasábszerű zárványok formájában is megje
lenhetnek kezdetben, majd ezek feloldódva beolvadnak az ere
deti sinus rajzolatba. Ha a hasábszerű zárványok tartósan meg
maradnak szorongásos jellegű pszichés zavarok pl. klausztrofóbia 
stb. ún. lelki problémák jelentkeznek, noha úgy tűnik, hogy a 
lélek mint valóság nem azonosítható az energiarendszerrel, de azt 
feltételezhetjük, hogy az aura és a lélek több ponton kapcsolód
nak egymáshoz. 

Külön kiemelésre méltó, hogy a fizikai térben az embernél az 
agy térhelyzetének megfelelő térrészben az energetikai vázrend
szer sokkal sűrűbb, mint máshol. 

Ha a Földet mint élőlényt fogjuk fel, akkor az aurájának a váz
rendszerét is meg kell találnunk. A feltárást egymástól függetlenül 
több kutató elvégezte. T. M. Marias dandártábornok, görög légierő, 
F. Rogowski Carolo-Wilhelmina Műszaki Egyetem tanára, R. Whitney 
Új-Zéland nyugalmazott pilóta, N. Gontcsarov, M.Makarov, I. Morozov 
Művészeti Főiskola és sokan mások, de tudott erről a tényről már 
Platon is, aki azt írta a Timaioszban: Ha fentről néznénk lefelé a 
Földre, bolygónk tizenkét részből álló bőrlabdához hasonlít. 

Megkérdezem a matematikusokat, hol eredeztethető, miben 
gyökerezik a tizenkettes számrendszer. Annak komoly alapjának 
kellett lennie, hogy a magas kultúrájú sumérek ezt kezdték el 
használni és az órák számlapján még mindig látszik. Még ma sem 
huszonnégy órából áll az óra, pedig a vízözön óta már lassabban 
forog a föld. Azóta már 24 órát mérünk. 

Mit találtak a fenti tudósok. Azt találták, hogy Görögország, 
majd a vizsgálatok kiterjesztése után azt, hogy a Föld valamennyi 
híres temploma, jósdája, kultuszközpontja, anyavárosa egy 
tökéletes geodéziai sinus hullámszerű háromszögelési minta 
alapján helyezkedik el. Ez a minta pontosan megegyezik a Föld 
aurájának vázrendszerével. A rendszer az aranymetszés szabályait 
hordozza. 

Ha a rendszert nagy magasságból szemléljük, akkor a futball 
szeletei ötszögek, ötsugaras Pithagorasz-csillagok, vagy ezek részei 
piramis háromszög képletek formájában láthatók. Ott ahol ezek 
az ötszögek egymással csatlakoznak gáz és olajmezők terülnek el. 
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(1. ábra A Föld energetiaki aktív hálózata azaz a föld energetikai 
vázrendszere.) 

Az aura szervei közül a második legismertebb az aura szervezési 
ndszere, az ún. aranysárga aura. Azt véljük, hogy egyes művészek 

az energetikai szervrendszert látják és pl. a szentek képein 
glória formájában ábrázolják. 

Ha fontossági sorrendet érdemes lenne felállítani, az orvosokat 
aurának ez a szerve érdekelné a legjobban, mert ennek a 

szervnek viszonylag jól vizsgálható történései, változásai mindig 
jól azonosíthatóan megelőzik a biológiai testünk kóros, rendel
lenes változásait. Természetsen ez fordítva is igaz. A biológiai test 
kóros, rendellenes változásai mindig csak követik az aranysárga 
aura, vagy energetikai szervezőrendszer változásait. 

Az energetikai szervezőrendszer változásai különfélék lehetnek. 
Jelentkezhetnek intenzitás csökkenésben az egész szervrendsz
erre, vagy annak egy részére kiterjedően, és jelentkezhetnek 
halvány sík, vagy kifejezett kavernaszerű foltosodásokban. Egyes 
esetekben különféle szemcsés vagy geometrikus alakú testesedést 
lehet megfigyelni. Az energetikai szervezőrendszer elváltozásait 
azért érdemes az orvosoknak nagy figyelemmel kísérni, mert a 
változások minőségéből, azok mérésével és fényképszerű 
felvételezésével a betegségek pontos diagnózisát lehet felállítani a 
biológiai testben való megjelenése előtt! 

Ha pl. egy influenzát jelez az aranysárga energetikai 
szervezőrendszer, azt az egész rendszerre kiterjedő intenzitás 
csökkenéssel jelzi, a fölsugárzásban mért, normális esetben 5500 
gamma körüli bioenergia ilyen esetben 5000 gamma alá csökken 
4-5 nappal az influenza kezdeti tüneteinek megjelenése előtt. Ha 
a bioenergia szintet az egyénnel egészséges állapotában mért, rá 
jellemző értékre visszaállítjuk, akkor az influenzás megbetegedés 
nem következik be! 

Vizsgálataink igazolták, és önök is elvégezhetik a tesztet, mint 
azt már korábban leírtuk, ha Pi vízzel itatjuk az embereket, akkor 
sokkal kevesebb betegszik meg. 

Ha pl. egy rákos elváltozást jelez az aranysárga energetikai 
szervező rendszer, azt az adott szervet felügyelő area, a terület 
egy meghatározott pontján, meghatározott kiterjedésű kaverna for
májában jelzi. Ez a folt fizikai térhelyzetét tekintve nincs összefüg
gésben a később a biológiai testben megjelenő tumorral. A biolo
giai testünkben megjelenő tumor alakja viszont úgy tűnik hason-
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ló az energetikai szervező rendszerből kimérhető ill. felvételezhető 
kaverna alakjával. 

Ha rákos sejtek egyedül, vagy néhányad magukkal keletkeznek 
a biológiai testünkben, azok előzetesen göbösödés formájában 
jelennek meg az energetikai szervezőrendszerben. 

Az energetikai szervezőrendszer elváltozásai a biológiai testben 
kimutatható tumorokat minden esetben hosszú idővel megelőzik. 
Ez a rák típusától függően (sarkoma) több héttől - több hónapig 
terjed. Úgy tűnik az energetikai szervező rendszerben található 
kavernaszerű elváltozásokat a göbösödés megelőzi. 

Ha az energetikai szervező rendszerben feltűnő kavernákat 
nagyobb adagú és intenzitású bioenergiával befoltozzuk, akkor 
a tumorok a biológiai testben nem jelennek meg! A rák betegség 
tehát egy rendszeres teljesen veszélytelen aura felvételezéssel -
néhány heveny esetet kivéve - megelőzhető. Ilyen diagnosztikai 
központokat egy év alatt fel lehetne állítani, de erre affinitást 
csak magánvállalkozóktól vagy magánklinikáktól várhatunk. 
Természetesen a kavernák befoltozása látványos bieonergikus gyó
gyítás. 

A jelenség emlékeztet arra a látványra, mint amikor a neon 
csöveket bekapcsolják. Előbb csak mintegy szálazik, majd előbb 
halványan, később élesebben kifényesedik. Ezt a bioenergetikai 
kezelést a kaverna mélységétől függően többször meg kell ismétel
ni, mert a legyengült szervezet csak lassan tud elegendő energiát 
juttatni a sérült térbe. A páciensnek életmód-, étrend-, környezet
és víz-változást kell előírni. A víz Pi víz kell legyen a már megis
mertek miatt. A környezetnek háttérsugárzás mentesnek kell lenni 
(Hartman-csomók negatív hatása itt tragikus lehet), vegyszermentes 
Pi-élelmiszereket kell fogyasztani és csökkenteni kell a stresszhatá
sokat. Az így kezelt páciens esetében a veszélyeztetés megszűnik, 
a kaverna kifényesedik. Ugyanezt lehet elérni szakképzett bio-
energetikus kezelésével. A fenti kezeléseknek egymást támogató 
hatásuk van. A Pi életmód hívei közt Japánban ezért gyakorlati
lag nem fordul elő rákos megbetegedés. Ugyanez a célunk a BCS 
rendszer hazai elterjesztésével. 

Mi csak egy betegséget emelünk ki, de ugyanezt írhatnánk le 
az összes ún. stresszeredetű betegségnél. Ezek a megbetegedések 
75%-át adják. 

Nézzük meg mikor keletkezik gyengültség sejtszinten. 
Akkor, amikor a sejt osztódni kezd, lényegében megszűnik a 

40 



41 



alkalmazása egyenlő a gyilkossággal. A leírtakból ez egyértelműen 
következik! Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy vigyázzon! 
Egyes mágneses kezelések után a víz szerkezetében a rendezetlen 
állapot fennmarad. 

Az energia vezetékek sérülnek 

Meg kell vizsgálnunk, hogy mi okozza azt az információ hiányt, 
ami a víz szerkezetben a rendezetlen állapot, azaz a rák előtti 
állapot fennmaradásához vezet. 

Mint láttuk, az osztódó sejtek izolálták magukat a környezetük
től az osztódás érdekében. Ahhoz, hogy a sejt közösség kommu
nikációjába visszatérjenek, a harmónia helyreálljon a biokémiai és 
az energetikai folyamatok között, egy speciális belső információs 
mechanizmus szükséges. A speciális belső információs mechaniz
mus a mitokondriumok falának energetikai aktivitásában kere
sendő, ahol a nullponti vagy indító energia kicsatolódik. Ezt a 
mechanizmust nem ismerjük eléggé. Hangsúlyozom, hogy itt indító 
jellegű energiáról van szó rendkívül kis mértékben. Ha ez 
megtörtént, ami az energetikai keringési rendszer lecsatlakozásából 
is felvehető kevés energia, akkor a sejtekben a víz rendezettsége 
helyreáll. Ha a víz rendezettsége helyreáll, akkor a sejtek 
kommunkációja is helyreáll a többi sejttel. Ha nem, akkor a többi 
sejt számára a beteg, rákos sejt még mindig osztódik, azaz kímé
letre szorul. Ezért nem ismerik fel a környező sejtek a rákos sejteket 
mindaddig, míg a tumorképződés szakaszában a nyomás különb
ség hatására, a környező elnyomott sejtek másodlagos, nem in
formatív jelzésére a tumort határhártyaszerű rendezetlen vízréteg 
veszi körül. Ahogy ez a rendezetlenség tovaterjed, úgy növekszik 
a tumor. Ha a rendezetlenséget a tumor adott részén megszün
tetem abban az irányban a tumor növekedése megáll. Ha nagy Pi 
energiával helyileg rendezem a víz szerkezetét a tumoron belül, 
a tumor arra az időre, amíg a rendezettség fennáll, eltűnik. Ezért 
lehet egy pillanat alatt bioenergetikai kezeléssel adott tumorokat 
eltüntetni. 

A tumoros állapotnak van egy úgynevezett vibráló stádiuma, 
amikor a tumorokat az egyik pillanatban érzékeljük a másikban 
eltűnnek. Kérem emlékezzenek a neoncsöves hasonlatunkra. Ha 
rövid időre a bioenergia harmonikus forgása helyreáll a tumorban 
a víz szerkezete rendeződik, a tumor eltűnik. Mi az ami a nor-
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dolt technológia, a hibás vagy elégtelen ismeretek alapján végzett 
beavatkozás a természetben, saját szervezetünkben borzasztó 
károsodást okoz. Ilyen vonatkozásban valamennyi beteg embertár
sunk szenvedésééit az emberi butaság a felelős. 

Amíg ezt tűrjük, addig megérdemeljük! 
Nézzük meg más oldalról a visszacsatolás mechanizmusát, az 

információs rendszer helyreállítását. Azt fel kell tételeznünk, hogy 
itt egy rendkívül kényes egyensúlyi mechanizmus is szerepet ját
szik. Az egyénnek, az egy sejtnek előnyös, ha gyorsan szaporodik, 
sokasodik és ez le is játszódik az egysejtűek világában. Ott a ren
dezettség csak nagyon rövid időre áll helyre a sejt külső vízsz
erkezetében. 

Ez a rövid idő elegendő a szükséges információk megszerzésére. 
A sejt főként szaporodik. Ha azonban a táplálék elfogy, vagy a 
saját, kóros anyagcsere termékeik felszaporodnak a sejtkolónia 
elpusztul. Amikor a fejlődés túl kívánt lépni az egy sejt szinten, 
akkor az volt a legfőbb feladat, hogy kialakítsa azt a mecha
nizmust, ami ugyan biztosítja a táplálékot minden résztvevő 
sejt számára, de gátolja az egyes sejtek túlszaporodását a többi 
rovására. Egyensúlyi állapotra van szükség. Ezt az egyensúlyi 
állapotot a többsejtű szervezetek a vízszerkezetük rendezettségi 
idejének kiterjesztésével, valamint ennek egy új sejtszervecske 
a mitokondrium, később a teljes energetikai kettős rendszer 
folyamatos fejlesztésével érték el. Ennek zavara, mint láttuk az ősi 
egysejtű mechanizmus informatikáját engedi érvényre jutni, azaz 
a sejt rákos sejt lesz. Itt egy súlyos problémára derül fény. A DNS 
irányító szerepéről itt is kiderül, hogy téves elképzelésen, hiányos 
ismereten alapul, mert az energetikai rendszer károsodása esetén 
a sejt irányítatlanná válik, hiába rendelkezik teljes ép DNS kész
lettel! A genetikai információk hordozója nem a DNS, hanem az 
energetikai rendszer. A DNS a rendkívül fontos ellenőrző mecha
nizmus. 

A rákos szövet, vagy tumor fellazult sejtek együttese. A fel
lazulás a csökkent összetartó erők miatt a kontroll nélkül osztódó 
sejtek a vizes oldatban eredeti helyükről, kontrollált helyükről 
elmozdulnak, esetenként kiszabadulnak a szövetből, mert egy
sejtűként viselkednek, és létrejön a rákos áttétel vagy más szóval 
a metasztázis. Egy kontrollált rendszerben ez nem fordulhat elő. 
Rendszerünket mi Bio Controll Systemnek nevezzük. A Bio Controll 
System lényege tehát a rendezettség, a harmónia. 
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Ha áttétel képződik, a rákos sejt amorf állapotú vízburkát magá-
va1 viszi, és rendezetlenül osztódik. Az ilyen sejt bármely má

ik szövetbe is bekerülhet, mert a környező sejtek osztódó sejt-
ként azaz természetes állapotú sejtként érzékelik, de infor-

matikájuk szerint ez kímélendő állapot, ezért az esetleges eltérő 
membránszerkezetet nem érzékelik. Az áttétel gyors vagy lassú 
növekedése az idegen szövetekben lévő táplálék mennyiségétől 

függ. 
Mivel a sejtközötti térben lévő víz rendezetlenségének, azaz a 

sejt vízburkának amorf állapota a felelős a rák kialakulásáért, a 
biológiai kontroll hiánya esetén a sejt vízburkának minden 
szerkezeti változása, azaz a sejt izolációja veszélyek forrása, mert 
a kontrollált rendezettség megbomlásához vezet. A víz 
szerkezetének erőszakos bionergetikai rendezése ezért az infor
máció helyreállítását eredményezi, így a szomszéd sejtek felis
merhetik a rákos sejtben lévő eltérést, a zavart és a helyreállító, 
kijavító mechanizmus működésbe léphet. Ahhoz, hogy ez a 
helyreállító mechanizmus működésbe léphessen a szervezet 
gyengültségi helyzetének javítása szükséges. 

A szevezet immunrendszerének gyengültsége a tényleges gyó
gyulás esélyeit csökkenti. A már felfedezett tünetek elfedése viszont 
végső soron akadályozza a gyógyulást. Ez több mint veszélyes, 
bűnös ostobaság. 

Ugyanaz a téves szemlélet, aminek az alapján környezet és 
embergyilkos technológiáinkat létrehoztuk. Mi nem a modern 
technológiák ellen szólunk és nem is azok megszüntetéséről 
beszélünk, hanem arról, hogy az ember érdekében olyan tech
nológiákat alkalmazzunk, amelyek igényeinket úgy biztosítják, 
hogy a külső és belső környezetünket nem teszik tönkre. Léteznek 
ilyen technológiák. Nem is drágábbak, mint a jelenlegiek, csak 
több tudást, kmplexebb gondolkodást, valós kutató munkát 
feltételeznek. 

A rendezettség helyreállítását a rákos sejt vonatkozásában 
tehát több módon is elérhetjük. Vagy olyan bioenergiát juttatunk 
a rákos sejt vagy sejtcsoport közvetlen terébe, amelyek a víz 
rendezettségét helyreállítja, vagy eleve rendezett szerkezetű, 
erősen klaszteres vizet, azaz Pi vizet juttatunk el a kérdéses terü
letre. 

Ha a Pi víz alap energiatartalmát nem egy optilimális szinten 
határoznánk meg, ez 1500 gamma, akkor a túlzott rendezettség 
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az osztódás, azaz a megújulás ellen hatna. A határvonal a gyó-
gyítás és a megelőzés között az ember alap bioenergia szintjénél 
van, azaz kb. 5500 gammánál. 

Ha mi a szervezetbe az eddigi ismereteink alapján 5500 gam
mánál nagyobb energiaegységet adagolunk néhány hónapra 
szelektíven, Pi vízzel együtt, akkor a szervezet gyengültségi ténye
zői által kiváltott rendezetlenség önálló rendeződését úgy érhetjük 
el, hogy a közben már megvalósult súlyos károsodásokat az 
energiagátak áttörésével szintén rendezzük. Ezek az energia
gátak mint már bemutattuk a sejtközötti víz egyre terjedő ren
dezetlenségében, végső soron a szervezet felbomlásában jelent
keznek, mert a szervezet nevében is benne van maga a ren
dezettség. 

Teóriánk kipróbálására több mint harminc éven keresztül Bio 
Controll System technológiákat fejlesztettünk ki és próbáltunk ki 
Japánban kezdetben Jamasita professzor majd Makino professzor 
vezetésével. Ezekről és használatukról a környezetvédelmi felada
toknak és a termelési szükségleteknek a megvalósult összhang
jaként szólok részletesen, mert ezek az új, gazdag és életképes 
Európa zálogai. 

Ha ezek Kelet-Európa szegény országaiban valósulnak meg, 
akkor megoldódik a kiegyenlítődés Európa országai között súlyos 
konfliktusok nélkül. „Kopogtassatok és bebocsátást nyertek!" 
Kérjetek és megvigasztalást nyertek! Kövessetek és nem kell 
alamizsnát kérnetek! Több mint kétszáz környezetbarát mezőgaz
dasági és ipari technológia áll készen és nagy részüket már alkal
mazzuk is a gyakorlatban, sikeresen. 

Egy kísérletről a rákgyógyítás érdekében végzett kutató munka 
eredményeként létrejött UFO koncentrátum felhasználásával beszá
molunk. Az UFO koncentrátum 50 000 gamma energiát képvisel 
cseppenként, ezért gyógyításra alkalmas, továbbá alkalmas a sejt 
DNS és a mitokondrium DNS között megbomlott kapcsolat helyreál
lítására. Az UFO készítmény szigorúan titkos, de hatása még a leír
tak ismeretében is elképesztő. 

Elsősorban a fizikusokat érdekelheti egy kísérőjelenség, ami a 
szállítások alkalmával minden esetben lezajlik. Tudják, én csak 
ülök és hülyeségeket mesélek. 

Ha műanyag zacskóba teszünk UFO koncentrátumot és a törések 
csökkentése érdekében megformázott hungarocell darabkákkal 
párnázom ki a zacskó belsejét, akkor amikor a zacskót kinyitom, 
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a felül lévő szabad hungarocell darabkák levitálni, repülni kez-
denek Gyakorlatilag kirepülnek a zacskóból. 

Az UFO koncentrátummal hivatalos ellenőrző kísérletet 
végeztünk a Belügyminisztérium Központi Kórházában. 

A kísérletet dr. Doleviczényi és dr. Juhász főorvosok ellenőrizték 
és dr. Tóth Attila adjunktus tervezte és vezette. A kórház kérésére 
részünkről az etikai tisztaság biztosítása érdekében csak egy 

munkatársam vett részt, de csak a szükséges anyagok biztosítása 
volt a feladata. 

A kísérlet 1992. áprilistól 1993. februárig zajlott és az alábbi 
eredményre vezetett. Az eredményeket kivonatosan ismertetem 
mert részint személyiségi jogok, részint későbbi hasznosítási jogok 
kapcsolódnak hozzá! 

UFO cseppek alkalmazásával szerzett tapasztalataink. 1992. ápril
isa óta a Hemotrade Kft., 7400 Kaposvár, Fő u. 34. felkérésére 
klinikai vizsgálatokat végeztünk onkológiai beteganyagon. A ren
delkezésünkre bocsájtott dokumentáció (mind a gyártó, mind a 
forgalmazó cég részéről) igazolta, hogy biológiai, humán károsodást 
a készítmény nem okoz. Ezen ismeretek birtokában kezdtük el a 
szer alkalmazását. 

A betegek választása minden előzetes megkülönböztetés nél
kül történtek, részben megkeresésre, részben intézményi javal
latra. 

Minden betegnél bekértük a kezelés megkezdése előtt a ren
delkezésre álló dokumentációt, zárójelentéseket, eddigi kezelési 
eljárások információit. A kezelés során a megkezdett, folyamatban 
lévő onkoterápiát a kezelő intézet továbbra is folytatta, erre külön 
felhívtuk a betegek ill. hozzátartozók figyelmét. Minden alkalom
mal tájékoztattuk a beteget vagy hozzátartozóját a készítmény 
ezideig ismert tulajdonságairól, hogy ne éljünk vissza a gyógyulás
ba vetett bizalommal. 

Ezideig összesen 24 beteget kezeltünk, akikből 13 beteget folya
matosan. 

Átlagéletkor: 48,5 év. (a legfiatalabb 2 éves, legidősebb 78 
éves). 

Férfi: 9 fő, nő: 15 fő. 
A. kezelési időszak alatt elhalálozott: 5 beteg. 
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A megkezdett kezelés során 2-4 hónap után nem jelentkezett, 
ill. azóta a további kórlefolyásról ismerettel nem rendelkezünk: 6 
beteg. Megbetegedés (diagnózis és szövettani eredmény alapján) 
megoszlása: 
1) Npl. mammae 

a) áloc. rec. 1 
b) távoli áttéttel: 4 

2) Gyomor-bél daganatok: 
a) tot. gastrectomia utni loc. inop. recidiva: 1 
b) vastagbél cc. inop. cum met hepatis, peritonei: 4 

3) Epehólyag cc. 1 
4) Méh cc : 3 
5) Tüdő cc. csont áttéttel: 2 
6) Dülmirigy cc.: 1 
7) Agydaganat 

a) primer 2 
b) metastasis 1 

8) Vérképzőrendszeri és nyirokrendszeri daganatos betegségek 
a) AML (m-2): 1 
b) ALL (1-2): 1 
c) M. Hodgkin: 3 

Az alkalmazás módszere: 
Kezdeti időszakban az alaptájékoztató birtokában napi 5 csep

pet (reggel 2 este 3 cs.) 200 ml vízben alkalmaztuk, majd a rész
letes dokumentáció után reggel éhgyomorra első folyadék bevi
telkor 2 csepp (utasítás szerinti kézben tartás) majd napközben 
3-3, egy hét után 4-4-4 csepp, és este utolsó folyadékbevitelkor 
5 csepp. A maximális napi összdózis nem haladta meg a napi 
cseppet. 

Vélemény: 
Az UFO cseppek alkalmazásakor a bioenergetikai hatás vizs

gálatát nélkülözve elsősorban a fizikai kondicionális, és mentális 
harmónia (subjectiv) másodsorban a klinikai, laboratriumi értékek 
esetleges változásai (objektív) voltak értékelhetőek. Az eltelt közel 
egy év során a készítménnyel kapcsolatos mellékhatást nem 
észleltünk. 

Feltűnő, hogy azon betegeknél, akik az UFO cseppek kezelése 
előtt a cytostatikus, vagy radioterápiás kezeléseket nem vagy 

48 



csak szövődményekkel viselték el, a készítmény rendszeres és 
folyamatos alkalmazása során lényegesen jobban sok esetben 

szövődménymentesen tolerálták kezelésünket (hányinger, hányás, 
leukopaenia, láz, haemostatus zavara stb. nélkül). 
Az előrehaladott stádiumú daganatos betegség okozta fájdal

mak csillapításában is eredményes, mivel a kezelés megkezdése 
után 7-10 napon több esetünkben elhagyható volt a korábban 
már adott kábító-fájdalomcsillapító. E hatásra utal, hogy különösen 
csontáttételekkel járó betegek fájdalomcsillapító igénye a cseppek 
szedésekor jelentősen mérséklődött, a cseppek elhagyásakor a fáj
dalom intenzitása rohamosan növekedett. A tartósan kezelt betegek 
közérzete, étvágya emiatt testsúlya javult, pszihés stimulativ hatás 
is megfigyelhető volt. 

A készítmény kiszerelése, adagolhatósága egyszerű, a kezelés 
módja beteg és/vagy családtag számára könnyű. Per os bármilyen 
folyadékkal bevehető, különleges tárolást nem igényel. 

Összefoglalva 
A szer véleményünk szerint az onkológiai betegkezelésben alka

lmazható, a szakmai protokoll betartása mellett. Javasolt a készít
mény további vizsgálata, a szakterületek bevonásával. 

Az élő anyag szempontjából tehát a víz klaszteres szerkezete 
alapvető jelentőségű. Ha a klaszteres szerkezetet a szervezet a 
bioneergetikai károsodások miatt (stressz, pszichés zavarok, lelki 
konfliktusok, de számos környezeti ok is) nem tudja helyreállí
tani, akkor segítenünk kell. 

A segítség lehet kész, szerkezetes víz bevitele csekély bioener
gia bevitellel ez a Pi víz adagolása. Jelenleg ez általánosan java
solt főként megelőzés céljából, valamint lehet nagyobb dózisú 
bioenergia bevitel kimondottan gyógyítás céljából. 

Miután, mint láttuk a szervezetben betegség csak akkor alakul
hat ki - sérüléseket kivéve -, ha a szervezet egy része, vagy egésze 
legyengült, tilos minden olyan beavatkozás, amely a szervezet 
immunrendszerét vagy bioenergia rendszerét tovább gyengíti. Az 
ilyen jellegű beavatkozások annak ellenére, hogy esetenként 
időlegesen látszat eredményre vezetnek, tulajdonképpen a 
szervezetet tudatosan elpusztítják. 

A természetben található Pi víz fogyasztásának kedvező hatását 
mindenki jól ismeri, és az orvosok javallataiban minden esetben 
szerepel is a Pi víz fogyasztás javaslata. 
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Az orvosok által javasolt zöldség- és gyümölcsfogyasztás ked
vező hatásai között ugyanis az első helyre kell tenni a friss zöld
ségek és gyümölcsök természets Pi viz tartalmát. Sajnos nap. 
jainkban olyan zöldséget és olyan gyümölcsöt, amit mindenki 
számára nyugodt lelkiismerettel javasolhatunk, csak keveset ter
melnek. Ezeknek a méregmentes termékeknek az ün. bioter
mékeknek a termelése, piaca, de a fogyasztó védelem szempon
tjából nélkülözhetetlen hatósági ellenőrzése is gyerekcipőben jár. 

A természetes Pi viz a friss zöltségekben és gyümölcsökben a 
feldolgozás során szerkezetnélkülivé válhat, ezért van nagy jelen
tősége a gyors piacra juttatásnak, azaz a frissesség megőrzésének, 
a nyers fogyasztásnak, de a víz szerkezetét rontó feldolgozási for
mákat pl. mikrohullámú sütést jobb elkerülni. 

Külön fejezetet igényelne a táplálékok összeállítása a fenti 
ismeretek birtokában a termeléstől a recepturákon át a táplálkozás 
idejének, mennyiségének, formájának összhangjáról, a szervezet 
terhelésének, életkorának, egészségi állapotának függvényében. 
Ha önök igénylik erre is kell időt találni, hiszen a túléléshez ez is 
nélkülözhetetlen. 

5. 2. A HOMEOPÁTIA 

A homeopátiát a modern országok mindig is elismerték hiva
talosan. A kutatások azonban a mai napig adósak a hatásmecha
nizmus ismertetésével. A legjobb megközelítést W. E. Price és L. 
A. Wolf'(1991 G. P. Johari 1991), A. V. Savin és A. V. Zolotaryuk 
(199D, A. Szász et al (1993) adták meg. 

A homeopátiát a XIX. sz. elején Samuel Hahnemann (1755-
1843) német orvos fejlesztette ki. Hahnemann rendkívül kiterjedt 
ismeretekkel rendelkezett a gyógytudományokról, a termé
szetfilozófiáról, a botanikáról, a kémiáról, azaz tudása alapján olyan 
szintézisre volt képes, amire egy specialista soha nem lesz képes. 
Ismereteit egy új gyógyszertanban dolgozta fel egésszé! 

Hahnemannak a korabeli orvostudománnyal szemben három 
ellenvetése volt. 
1. Beavatkozásaik durvák és legyengftik a szervezetet. Szerintünk 

ma is így van. Javasoljuk kímélő eljárások kidolgozását. 
2. Az idegen autoritás látatlanban történő átvétele helyett a saját 

kísérletekből és a betegágyak mellett megszerzett saját megfi
gyelésekre alapozott tudást tartotta fontosnak. Szerintünk ma is 
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így van. Javasoljuk, hogy bármilyen hatósági döntést csak s i -
keres gyakorló orvos hozhasson! 

A sok alkotórészből egyetlen receptben történő ellenőrizhetetlen 
vegyítések helyett egyszerű, biztosan és gyorsan ható szereket 
javasolt. 

Szerintünk az ma is fontos, hogy káros mellékhatások nélkül a 
élfeladatra szelektíve orientált szereket adjunk. Ezek többnyire 

kevésbé bonyolultak. 
Hippokratész tanelve: Cito, Tuto et Jucunde. A szerzők általában 

egyetértenek abban, hogy a homeopátia egy régi kor magas szin
tű tudásához való visszatérést azaz a jövő egyik gyógyművészetét 
jelenti. 

Hahnemann gyógyelvét a Similia Similibus Curantur (hasonló 
a hasonlótól gyógyul) rövidítéssel foglalta össze. 

A homeopátiának a külső jegyekből ítélő ellenzői itt szoktak 
tévútra tévedni. A szavak olvasatából következtettek a tényleges 
tartalomra, és itt rejtőzködik a módszer nagyszerű sikereinek, de 
néhány kudarcának is az oka. 

Mi az oka a sikereknek? 
A homeopátia az embert egységes egészként kezeli. A másik 

ok az alapkeverék energetikai aktivitása, amit a folyamatos hígítá
sok során a víz szerkezetbe mintegy bevisznek, de a hígításokkal 
egyben a teljes, valójában mérgező alapanyag mennyiséget kiszűrik 
a kezelő oldatból. 

A harmadik ok, hogy az alkalmazó orvosok úgy kívánnak a 
szervezetben állandóan zajló rendszeresen egymással ellentétesen 
ható folyamatba beavatkozni, hogy megpróbálják a betegség által 
elrontott harmóniát helyreállítani. 

Már a korábbi idők kutatói is felismerték, hogy a sikeres home
opátia alapján nem a gyógyszer, azaz nem az anyag, hanem egy 
erő. Paracelsus: amit a fogak megrágnak az nem gyógyszer, senki 
nem látja a gyógyszereket. Nem a testben, hanem az erőben lakoz
nak. Hahnemann: Ezeknek az erősen dinamizált gyógyszereknek 
nem a testi atomjai, hanem a gyógyszer szubsztanciából szabad
dá váló specifikus gyógyszer erő az, ami az egész organizmusra 
dinamizálólag hat, ráadásul annál erősebben, minél szabadabbá 
és anyagtalanabbá vált a dinamizálás révén. 

Amennyiben elfogadjuk a víz szerkezetéről eddig leírtakat, úgy 
mint látjuk a homeopátiában lényegében klaszteres víz kialakí-
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tásáról van szó. A magas koncentrációjú oldott anyagot tartalmazó 
kiindulási homeopátiás oldatban levő víz kialakít egy meghatáro
zott struktúrát, amelyet lényegében az oldott ionok hidrátburkainak 
együttese hoz létre. 

Ezt a struktúrát a finom hígítással meg lehet tartani, vagyis a víz 
szerkezete információt hordoz. Ebben az információ átvitelben is 
hidrogénhíd kötések hosszútávú stabilizáló hatása játszik 
meghatározó szerepet. 

Természetesen ugyanilyen effektus alapján rendeződnek az ún. 
csodatévő források vizei is. 

Munkánk első részében bemutattuk a Pi vizet és elhelyeztük 
azt a tudomány mai ismeretei szerint. Azért így, mert ezek az isme
retek jelzik most a tudomány szintjét. Néhány esetben megkíséreltük 
ezeket az ismereteket a mai átlagember szintjén is beilleszteni, de 
azért az első osztályos gyerek mégse várhatja az iskolától, hogy 
kizárólag képekben fog oktatni, mert ő nem tud olvasni. 

Tanulni kell! 

Munkám második részében a tesztjeinkkel foglalkozom. 
Munkám harmadik részében néhány a gazdaságot lényegesen 
befolyásoló kérdést kell felvetnem. 

Előzetesen viszont néhány ellentmondást kell feloldanom, majd 
szólni kell a víz tisztaságának valós értelmezéséről, végezetül 
pedig az anyatej szerepének megértéséhez szolgáltatunk adato
kat. 

6. 0. NÉHÁNY ELLENTMONDÁS 

Kísérleteket kell tennünk egy ellentmondás feloldására, amely 
ellentmondás az általunk eddig leírtakból nyilvánvalóan 
következik. Arról az ellentmondásról beszélünk, amelyiknek egyik 
pillére az az állításunk, hogy az információk rögzítésének útja a 
Pi víz szerkezete, ez a Pi energia, a sejthártya ionszerkezete, elek
trosztatikus kötés, a fehérjék, ez kémiai kötés. 

A fehérjék felépítésének stabil kódja és összehasonlító ellenőrző 
képlete a DNS. Egyszerű szerkezeteknél az RNS. Ezen állítással 
szemben mégis azt állítottuk, hogy az utódok tulajdonságaiért sejt
szinten nem a fenti mechanizmusból logikusan következő DNS 
tripletek a felelősek, hanem egy eltérő a DNS-nél rejtettebb. 
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finomabb energetikai mechanizmus. A logikai indokokat már fel-
soroltuk. Indokaink szerint nem lehet a felelős a DNS szerkezete 

a sejtek, szövetek, szervek szervezetek felépítéséért, mert minden 
szomatikus sejtben ugyanaz a DNS található meg egy szervezeten 

belül. Adott sejtek pl. csontsejtek, hámsejtek, nyiroksejtek között 
akkora a különbség funkcionálisan, alakilag, felépítésben, mint pl. 

egér meg az elefánt között. 
A másik indok az, hogy gyakorlatilag a teljes törzsfejlődés kódol

va van a DNS készletben, de az átalakulások a változások pl. az 
embrionális korban a kopoltyúval történő légzésről a tüdővel 
történő légzésre való áttérés mechanizmusáról szóló információ 
stb. pedig nincs kódolva. 

Ez a tény pedig rendkívül fontos, mert tény, hogy a váltás az 
anyaméhen belül a példánk esetében megtörténik. Vannak olyan 
folyamatok, amelyeknek indító mechanizmusát ismerjük, de a 
fejlődéssel összefüggő folyamatok indító, kiváltó mechanizmusait, 
a minőségi változások vezénylését a biológiai, biokémiai folyama
tok között úgy tűnik hiába keressük, márpedig ilyen vezérlésnek 
lenni kell, mégpedig egyszerű és nagyon hatékony módszernek 
kell lennie, ami lényegét tekitnve az egysejtűek fejlődésének 
irányításától a fejlett szervezetek fejlődésének irányításáig működik. 
Saját kísérleti kudarcaim hívták fel a figyelmemet a jelenség 
feltárhatóságára és megérthetőségére. 

Ha az élő jelenségeket élettani szempontból elemi szinten vizs
gáljuk, akkor közelebbről szemügyre véve a sejtmembránok 
viselkedését, zavarba jövünk. 

Statisztikára épült hagyományos logikánkkal ezeknek a sejtsz
erveknek a viselkedését nem tudjuk értelmezni sok esetben. Kutatói 
munkám egyik legnagyobb meglepetését éppen a sejtmembránok 
okozták. Jellemző, hogy ez a nem publikált, de a közölt ered
ményeim visszaelemzése során feltételezett valós eredmény volt 
az, ami a külföldi kutatóintézeteket mindenekfölött érdekelte. 

A munka lényege az alábbi volt. 
A születendő utódok nemének a determinálásával, tervezhető

ségével foglalkoztam és nagyszámú kísérletet végeztem 1974-től 
1981 -ig és a nagy számok törvénye alapján legalább véletlenszerűen 
több olyan csoportnak kellett volna lenni, amelyekben a születendő 
utódok neme 100%-ban az eltervezett szerint alakul. Ilyen csopor
tot mégsem sikerült alkotnom egyetlen egy esetben sem. 

Eredményeim akkor még világszínvonalúnak minősültek, de 

53 



minden erőfeszítés, módszertani javítás ellenére sem sikerült a 
kívánt ivarra orientálni az utódok nemét 91%-nál nagyobb mérték
ben. Nagyon sok laboratóriumi ellenőrző vizsgálat elvégzése az 
alábbi, akkor még papírra nem vethető eredményre vezetett: A 
petesejt külső burka válogat. Az történt, hogy adott időpontban, 
illetve körülmények között csak a már általa mintegy intelligensen 
eldöntött ivarjelleget hordozó hímivarsejtet, spermiumot volt haj
landó a petesejt külső burka beengedni a petesejtbe. 

Esetenként a várakozási idő nagyon hosszú volt, amíg az 
ellenkező nemű spermiumok tömegét a petesejt külső hártyája 
kizárta, és képes volt ilyen esetben egyetlen életképes ellenkező 
ivarjelleget hordozó petesejtet beengedni, hogy a megter-
mékenyülés megtörténhessen. 

Természetesen vizsgálataimat szexált azaz ivarjelleg szerint 
elkülönített ondósejtekkel végeztük. Mint később kiderült, ezt a 
jelenséget más kutatók is tapasztalták, de leírni - az ellenkező 
hivatalos álláspont miatt- akkor még senki nem merte. A határhár
tyákkal kapcsolatos fennálló elméletek bírálatától én is tartózkod
tam, mert akkor még nem álltak rendelkezésre a már eddig közölt 
adatok. Ezek, a jelenség lényegéhez közelebb vivő kísérletek és 
vizsgáló eszközök mint látható a cikkek dátumaiból a 90-es évek 
termékei. Még három évvel ezelőtt sem mertem vállalkozni egy a 
hagyományostól eltérő más teória felvetésére, noha a víz szerepére 
Hargitai Életvíz 109- old. felhívtam a figyelmet, valamint utaltam 
a polarizáció jelenségére, az alábbiak szerint. 

„A vizet tehát bátran tekinthetjük bioinformatikai közvetítő kö
zegnek. A sejtek élettanát ismerve, a víz ezt a közvetítő szerepet 
csakis akkor játszhatja megfelelően, ha képes jól poralizálódni, hi
szen a sejtek egyik élettani jellegzetessége az, hogy osztódnak. Ez 
az osztódás végeredményben polarizálódást is jelent, és ha a víz 
nem lenne a sejtnek partnere a polarizációs folyamatban, akkor 
ezt a közvetítő szerepet valami másfajta közegnek kellene játsza
nia. 

A sejtekben - és ez különösen osztódáskor fontos - a géneket 
tartalmazó kromoszómák mozgásának iránya és elhelyezkedése a 
sejtben jelenlévő pólusok által megszabott térirányt követi. A polar
izáció tehát mintegy koreografálja a sejten belüli mozgásokat, még
pedig úgy, hogy azok rendben menjenek végbe és maradjanak 
fenn. Ez olyan nagy jelentőségű a sejtek életében, és működésében, 
hogy az egyes sejteken belül külön pólusképző testek képződnek. 
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Ezek geometriailag mindig nagyon meghatározott helyzetekben 
vannak. Az így képzett pólusokat, mint forgástengelyeket is fel 
lehet fogni. A térben elfoglalt viszonylagosan stabil helyük, a körülöt-

tük mint tengelyek körül pörgő energiakarok helyzetét szigorúan 
meghatározza. Az energia tehát, ha élő rendszerben van jelen már 
sejt szinten szabályozva van. Ez az energia térbeli megjelenését 

tekintve spirális alakú. Ez a Pi energia. 
A Pi energiát, mint irányító mechanizmust, a rendezetlen struk

túrájú víz rendezett vízzé alakításában lehet tetten érni az élő sejt 
osztódásának befejezésekor. Ha a fák rügyeit kezdjük el tanul
mányozni és sok tapasztalatot szerzünk, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy az egyik rügyből levél lesz, a másik ugyanolyan rügyből virág 
a harmadik esetleg mindkettő. A kutatók azt hitték az ötvenes évek
ben még, hogy a rügyek kialakulásában az irányító mechanizmust 
egy növényi hormon az ún. florigén szabályozza, de ezt a florigént 
nem találták. Jamasita professzor nagy érdeme, hogy felfedezte, ezt 
a jelenséget. A virágrügyek osztódó sejtjeinek vízkészlet szerkezetét 
spirális alakú energia a Pi energia szabályozza. 

Élettani alapja valamennyi későbbi vizsgálatnak és technikai 
eszköznek ez a felfedezés volt. Ugyanez az energia szabályozza a 
petesejt küslő burkának intelligens viselkedését. 

Ha ezt az energiát közöljük az élő szervezetekkel, akkor az élő 
szervezet vitalitása nő. A Pi energia természetesen minden élőlény 
bioenergiájának túlnyomó részét alkotja ennek megfelelően, de 
megtalálható visszatérő, pontosan meghatározott időben és inten
zitással jellemezhetően a már leírt Ley-vonalakban. A pontosan 
meghatározható intenzitás csúcs minden helyen a Földön tavasszal 
van. Ennek az ideje a területre teljesen jellemző. Az élő szervezetek 
közismert élettani ciklusai a Pi energia intenzitás változásaival tel
jesen megegyeznek. 

Úgy tűnik ezen az intenzitás változáson alapul az az aura aranysár
ga szerve által közvetített mintegy visszacsatoló ún. feed back 
mechanizmus, amelyik az irányítást, az átalakulások váltásait és 
irányait szabályozza. 

Ez a ciklikusság valóban megtalálható az egysejtűektől az 
emberig. Ennek a mechanizmusnak a feltárása most folyik. A Pi 
erők intenzitása az élő szervezetek szabályozása szempontjából 
döntő fontosságú. 

Ha egy fejlett szervezet pl. méhen belüli fejlődése során a mag
zatra ható Pi energiát a biociklustól eltérő ciklikussággal pl. a halak 
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jellemző ciklikusságával és intenzitásával közöljük akkor az utód 
nem sertés, orangután vagy ember lesz, hanem halszerű lény. Ha 
a szükséges energiát pontosan a halra jellemző rezgéstartomány-
ban intenzitással és ciklikussággal közöljük, akkor hal lesz az utód. 
Ennek megfelelően, ha egy hámsejtet kiveszünk egy ember testéből, 
akkor a megfelelő rezgéstartományú intenzitású és emberre jellemző' 
ciklus Pi energia biztosítása mellett tetszőleges szervet, a saját 
szervünket tudjuk reprodukálni, vagy kivételes tulajdonságokkal 
tudjuk kiónozni önmagunkat stb. 

A Pi energia mellett természetesen a bioenergia többi alkotójára 
is szükség van. 

Ilyen kísérletekhez a feltételek több országban adottak. 
Összefoglalva úgy tűnik, hogy az utódok kialakulásáért és 

meghatározó tulajdonságaiért nem a DNS, hanem a Pi energia mint 
egy szabályozó mechanizmus változásai a felelősek. A tényfeltáró 
munka minden komoly laboratóriumban nagy titkolózás közepette 
folyik. 

Otthoni kísérlet I. 

Válasszon ki tél végén a házikertjükben egy gyümölcsfát, amelyik 
egészséges. Annak válasszon ki 3-3 hajtását, amelyek kb. azonos 
számú rügyet tartalmaznak. Ha eltérés van, a különbséget távolít
sa el éles késsel. 

A kiválasztott hat hajtás közül hármat nevezzünk kontrollnak, 
hármat kezeknek, a kezelés abból áll, hogy a kiválasztott kezelt 
hajtásokon a rügyeket Pi vízzel öntözze meg a kontroll hajtásokat 
ugyanolyan mennyisségű csapvízzel. Azt fogja tapasztalni, hogy a 
kezelt rügyekből sokkal erőteljesebb hajtások, több virág képződik, 
mint a kontroll hajtások esetében. 

Otthoni kísérlet II. 

Ha állításaink igazak, úgy a DNS szerepéről mondottakat is tudják 
önök is ellenőrizni. 

Vágjanak félbe burgonyákat. A félbevágott burgonya két felének 
DNS készlete vitán felül azonos. Az elvágott burgonyák egyik felét 
Pi víz adásával csíráztassák, ezek a kezelt fél burgonyagumók 
lesznek, a másik felüket ugyanannyi csapvíz adásával csíráztassák. 
Azt fogják találni, hogy a Pi vízzel kezelt fél gumókon sokkal több 
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hajtás képződik, pedig ez csak akkor lehetséges, ha állításunk igaz. 
A PI energia a szerveződést befolyásolja. 

Otthoni kísérlet III. 

Itassák a férjüket, barátjukat stb. Pi vízzel és teljesítményüket hason-
lítsák össze hat hónap itatást követően az azt megelőző teljesít
ményükkel. 

Azt fogják találni, hogy egy köszönő szót kell mondaniuk a 
könyvterjesztőknek, akik önt ennek a könyvnek a vásárlására 
rábeszélték, pedig ön eredetileg fülesgombot akart venni, vagy 
szafaládét. Ebben az esetben a vak nőivarú felnőtt baromfi esetév
el állunk szemben. 

Ha az illetők teljesítménye (lsd. otthoni kísérlet III.) egy felfelé 
ívelő szakasz után otthon romlik, úgy a középső bika esete áll 
fenn, amit változatossággal kívánatos ellensúlyozni, mert adott tel
jesítmény idegenben változatlanul diadalmas. 

7. 0. A VIZ TISZTASÁGA 

Minden negyedik német allergiában szenved, mert immunrend
szere károsodott. A mérgezésekkel foglalkozó német társaság a 
(DRUHT) Würzburgi kongresszusa állapította ezt meg. 

Miután hazánkban a legmagasabb a halálozási arányszám a 
világban, a magyar lakosságra is ez a megállapítás ugyanúgy ér
vényes, de érvényes a román, a szlovák, horvát, a szerb lakosság
ra is. 

Egyre több és több gyógyszert használunk fel és mégis a meg
betegedések száma növekszik. 

Az emberi szervezetben egyre több káros anyag halmozódik 
fel. Würzburgban 1994. megállapították, hogy az emberi szervezet 
egyre erőteljesebb választ ad a levegőben a vízben és az élelmisz
erekben lévő vegyszerekre. Fokozódnak az ún. mellékhatások. 
Főként az idegenrendszerben az immunrendszerben és a hormon
háztartásban jelentkeznek zavarok. Az ilyen legyengült 
szervezetben már nagyon kis mennyiségű károsító anyag is 
katasztrofális károsodást okozhat. Ezeknek a rejtett mérgezéseknek 
fejfájás, szédülés, depresszió, alvási zavar, belső izmok remegése, 
belső szervek ún. bolygó fájdalma a tünetei. Ezeket az embereket 
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az orvosok sajnos panaszaik alapján tüneti kezelésben részesítik, 
esetenként gyógyszerelik és ezzel újabb károsító anyagokat juttat-
nak a beteg szervezetbe. T. Merz egyenesen úgy fogalmaz: Az 
embernél ugyanolyan ökoösszeomlás következik be rövidesen, 
mint az erdők pusztulásakor. Elértük azt a pontot amikor az emberi 
szervezet mérgekből nem bír el több terhelést. 

Példánkban a vízzel foglalkozunk. Kiragadunk egy anyagot a 
környezüntkből, tehát helytelenül járunk el, de kérem vegyék 
figyelembe, hogy a levegőt, a táplálékot az összes munkaeszközün
ket, a lakóhelyünket, a ruhánkat, a cipőnket az összes takarító és 
tisztító szerünket végsősoron az egész környezetünk rengeteg 
károsító tényezőjét folyamatosan a vádlottak padjára kell ültet
nünk, és tudnunk kell, hogy mind együtt egyszerre egymással inter-
ferálva hatnak. Egyik-egyik méreg mennyisége a szigorú szab
ványoknak megfelel ugyan, de ezek a szabványok csak néhány 
legjellemzőbb károsító anyag vizsgálatára szorítkoznak, tehát nem 
teljeskörűek. Ugyanakkor soha egyetlen teljes körű vizsgálat sem 
volt még amelyik a teljes környezetből minden lényeges károsító 
tényezőt figyelembe vett volna, továbbá az azonos mérgeket 
összegezve mutatná ki, valamint azokat a hatásokat is bemutatná 
amelyek kisebb méregadagok mellett is komoly károsító 
tényezőként jelentkeznek. Mindenki ismeri a tényt, hogy az italozás 
közben elszívott cigarettákból több nikotin szívódik fel, erős fejfájást 
okozva másoknak. 

Ha megvizsgáljuk hazai vizeink tisztaságát, akkor azt tapasz
taljuk, hogy az ivóvizek nagy része arzénnel, nitráttal ammóniá
val, vassal, nehéz fémsókkal, humin és fumársavakkal, kismérték
ben növényvédő szer maradványokkal, rovarirtó szermarad
ványokkal szennyezett. A bakteriális szennyezettség meggátolására 
a fentiekhez klór és ezüst mesterséges adagolása járul. Budapesten, 
Prágában, Bukarestben, Belgrádban, Zágrábban, de a térség más 
városaiban ez azt eredményezte, hogy az emberek már alig-alig 
vagy egyáltalán nem isznak ivóvízként ivóvizet! Teával, üdítőkkel 
stb. pótolják a víz ivást, de ez újabb és újabb biológiai rendel
lenességek forrása. A víz szerepe ugyanis sokoldalú a szervezeten 
belül, de sokoldalú az emésztőcsatornában az emésztést végző 
mikroorganizmusok életfolyamataiban is! Ez a szimbiózis élet
fontosságú. Tárgyaljuk tehát ezt a kérdést részletesen. 

Mi történik akkor, amikor az ivóvizet fertőtlenítik, klórozzák? 
Az történik, hogy az ivóvízben lévő mikroorganizmusok elpusz-
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tulnak. Elpusztulnak a vízműben és a vízvezetékekben, csapok-
ban lévők, a kieresztés után a levegőből vagy az edényekből 

bele kerülők úgyszintén. Fertőtlenítésre szükség van, ezt senki 
nem vitatja, aki felelősséggel gondolkodik, de azt tudnunk kell, 
hogy a fertőtlenítőszerek nem csak a vízvezetékben fejtik ki hatá

kat, hanem megisszuk azokat és megitatjuk az állatainkkal, 
ráöntözzük növényeinkre, majd viszonylag magas koncentrá-
cióban a talajra illetve természetes vizeinkbe kerülnek. Ma már 

úgy tűnik, hogy a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel mérgezzük 
magunkat a legjobban. Az ivóvíz előállításához használt fer
tőtlenítő szerek közül csak kettőt emelnék ki. A klórt és az ezüstöt. 
A klórt hipoklorid formájában a vízbe adagolják gondosan megter
vezett és előírt mennyiségben, amely mennyiség sem az 
egészséges laboratóriumi patkányokra, sem az egészséges 
emberekre nem veszélyes. Ez igaz, de az emberek tömegei ilyen 
mértékű környezetszennyezés mellett egyáltalán nem egészsége
sek, hanem gyakorlatilag meg vannak mérgezve! Azért, hogy az 
egyik legfontosabb élelmiszert az emberek, állatok, növények, 
talaj számára nélkülözhetetlen ivóvizet tisztán adhassuk, gondos 
kísérletezés után kialakítottuk a Life Energy készülék család szűrő 
rendszerét, ami garantálja, hogy az élőlényekbe az ivóvízen 
keresztül ne kerülhessen méreg. Arra is vigyáztunk viszont, hogy 
minden olyan természetes anyag amire az élő szervezetnek szük
sége van az benne maradjon az ivóvízben. A klórt tehát a fogyasztás 
előtt el kellett a Pi vízből távolítani. Japánban erre a készülék 
saját szűrői bőségesen elegendőek. Magyarországon, Romá
niában, Szlovákiában, Csehországban, Németországban való
színűleg Európa több más országában sem elegendőek, ezért 
külön szűrőt alkalmazunk a klór és más oldott szennyezések 
eltávolítására. 

7. 1. A VÍZ SZENNYEZETTSÉG KÖVETKEZMÉNYEI 

Kísérleti körülmények között kiderült, hogy a nagyüzemi sertés 
állományokban, ahol klóros vizet adnak az egyébként, is nagy 
stressznek kitett sertéseknek, a vágóhídra kerülő hízók több mint 
60%-a gyomor és bélfekélyes!'Ez a jelenség Európa minden vágóhíd-
ján jól ismert. Ha mi a kísérleti állatokat Pi vízzel itatjuk, akkor 
gyakorlatilag nem találunk (kevesebb mint 1%) gyomor és bélfeké-
lyes állatokat. Természetesen nem véletlen, hogy ezt a példát hoz-
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tam. Azért választottam a sertésket kísérleti állatnak ebben a tek
intetben, mert mindenki közvetlen közelről ismeri ezeket, lévén 
Európa nagy része sertéshús fogyasztó, azaz adataimat könnyű 
ellenőrizni. 

Azért választottam a sertéseket mert az emésztő csatornájuk 
szerkezetében, de szövettanilag is nagyon hasonló az emberéhez, 
valamint stresszérzékenységük is hasonlóan magas. 

Nagy tömegű, olcsó vizsgálatokra volt lehetőségünk. Ez azért 
fontos, mert támogatást hivatalos helyről nem kaptunk, igaz ez 
önöknek nem újság. 

A hazai kísérletezők I. Rozsos-I. Sheffer Kaposvár-PATE a gyomor 
műtétek technikájának kísérleti javítására, teszt állatoknak fenti 
meggondolásokból szintén a sertéseket választották és értek el 
szép eredményeket. 

Természetesen amikor a Pi viz fogyasztása hazánkban 
1991- évben lehetővé vált, a Pi vizet rendszeresen fogyasztók 
között folyamatos vizsgálatokat végeztünk a már különféle 
fokú gyomor- és bélfekélyben szenvedők között a humán 
történések megismerésére. Azt tapasztaltuk, hogy még idült feké
lyek esetén is határozott javulás következett be. Azokat az eseteket, 
amelyeket pontosan nyomon tudtunk követni az alábbiakban 
közreadjuk. 

A Pi viz fogyasztás hatása néhány magyar állampolgár gyomor-
és bélfekélyének állapotára: 

Már kilenc éve van gyomorfekélyem, amely a hagyományos 
gyógyszeres kezelésre nem gyógyult meg. Jelenleg a Pi víz folyam
atos több hónapos fogyasztása után (5 hónap) műszeres vizsgálat
tal sem volt kimutatható. Számomra a mindennapi élet 
nélkülözhetetlen része. Sok ezer hasonló betegségben szen
vedőnek ajánlom. Harmati Istvánné nyugdíjas ápolónő, Kaposvár. 
Gyomor problémáim (fekély) a rendszeres Pi víz fogyasztás hatására 
(1 hónap) megszűntek. Fizikai állapotomban lényeges javulás állt 
be. Zékán József, Gödöllő. 

Rendszeresen 1992. április közepe óta isszuk egész családom
mal a Pi vizet. Ebből főzünk, teát, kávét is ebből készítünk. Korábban 
tapasztalt emésztési zavaraim 1 hónap fogyasztás után megszűn
tek, és azóta nincsenek. Rácz József, Kaposvár. 

Három hét fogyasztás után az energiám csodálatosan megnőtt, 
sok év óta meglévő bélfájdsalmaim megszűntek. Zalengorszky 
Kornélia, Budapest. 
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A pi víz hatására emésztési zavaraim (több éve tartó bélfekély) 
szűntek (2 hónap fogyasztás után) alvási zavaraim elmúltak. 

Szőe József Mernye. 
Huszonhárom éves fiam állandó gyomorpanaszai (gyomorfe

kély) egy hónap Pi viz fogyasztás után csökkentek, három h ó n a p 
tán megszűntek. Pápai József, Kaposvár. 

Ötven éve vannak gyomor panaszaim (gyomorfekély) és ezek 
a rendszeres Pi víz fogyasztás (3 hónap) hatására elmúltak! A nemi 
potenciámat növelte. Varga Lajos, Attala. 

Minden elismerésünk... hogy egészségünket hosszú i d ő után 
sikerült visszanyernünk. Belessy és Jazak család, Kaposvár -
Göteborg. Adataink egy könyvet töltenének meg. Ellenőrzés 
következik. 

Otthoni kísérlet 

Vegyen magának néhányszor l-l óra fáradságot és menjen el a 
legközelebbi Pi víz boltba. A boltba betérő vásárlók közül, azokat, 
akik rendszeresen fogyasztanak Pi vizet és a Pi víz fogyasztás 
megkezdése előtt gyomor vagy bélfekélyük volt faggassák ki saját 
tapasztalataikról. Azt láthatják, hogy a panaszaik csökkentek vagy 
elmúltak. A legtöbb esetben utólag műszervizsgálattal sem lehet 
megtalálni a volt fekélyek helyét sem. 

7. 2. A HAZAI IVÓVÍZ TISZTÍTÁS PROBLÉMÁI 

Hazánkban közel százezren fogyasztanak rendszeresen Pi vizet, 
ezért napjainkban már óriási statisztikai bázis áll az önök ren
delkezésére. Kérem ellenőrizzék, pontosítsák adatainkat. Önöknek 
ez nagyobb érdeke, mint nekünk. 

Folytatván a víz tisztaságának vizsgálatát a másik kiemelt elemet 
az ezüstöt vizsgáljuk meg, mielőtt a klór hatására visszatérnénk, 
mert még nincs vége. 

Európa legtöbb országában, így hazánkban is a víztisztító beren
dezések, szűrőberendezések engedélyezésének feltétele volt az, 
hogy a bakteriális sterilitás biztosítása érdekében ezüstvédelem
mel lássák el pl. az aktív szénszűrőket. Ez az ezüst mennyiség ter
mészetesen elhanyagolható, minimális, de mégis kimutatható 
mértékben oldódik főként hazai enyhén savas ivóvizeinkben és 
bejut az élő szervezetekbe. Az ezüst valóban kitűnő baktériumölő 
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hatással rendelkezik, így a szénszűrőkön megtapadó a klórozást 
is túlélt baktériumokat is megöli. 

Ez kitűnő, csakhogy ölni büntetlenül nem lehet. Még baktéri-
umokat sem lehet büntetlenül megölni. 

Ha önök megvizsgálják, az összes magasrendű erkölcsi tanítást 
hordozó vallást, úgy azt fogják tapasztalni a lámaizmustól a shin-
toizmuson keresztül a keresztény vallásokig, hogy egy kategorikus 
tiltást tartalmaznak. Ne ölj! Itt nincs alku. 

Felebarátod házát megveheted, ha eladja, feleségét esetleg öröm
mel rád is íratja, de ölni azt tilos! A kioldódó gyilkos ezüst ionok 
ugyanis nem hagyják abba a gyilkolást a pohárban, hanem az 
önök emésztő csatornájában ezt folytatják. Ennek az a 
következménye, hogy a velünk szimbiózisban élő baktérium 
törzseket, amelyek a felvett táplálék megemésztését végzik 
legyengítik, ezért az emésztés nem a biológiailag optimális módon, 
időben és mélységben történik meg. Az eredmény görcsös has
menés, bélfekélyek. 

Az ezüstionok az emésztő csatorna bakteriális tisztántartásáért 
felelős, a káros baktériumokat szelektíve kiszűrő nyirokmirigyek 
felületére is bejutnak. Itt az immunvédelem frontvonlán megölik 
a védelemért felelős nyiroksejteket, a limfociták stb. nagyrészét. 
Az eredmény sokkal gyengébb védelem a határhártyákon, azaz a 
szervezet a vércsatornák második védelmi zónáját is kénytelen 
bevetni a behatoló és így már sokkal könnyebben behatoló 
kórokozók ellen, amik közül a vízben csak pár száz volt a táplálék 
útján pedig több milliárd! 

Az ezüstionok, igaz nyomokban, a véráramba is bejutva min
den szervünkig eljutnak és higgyék el sehol nem erősítik az 
immunvédelmet, hanem gyengítik. Ez szervi áttételes betegségek 
forrása lehet, amelyeknek oka ilyen esetben kideríthetetlen. A 
betegnek minden kimutatható szervi elváltozás nélkül fáj a feje, 
hányingere van, szédül stb. 

Vegyék figyelembe, hogy csak két anyagot a klórt és az ezüstöt 
emeltem ki környezet tisztításunk arzenáljából! Ez az arzenál évről 
évre bővül. Most értünk el oda, hogy nincs tovább! Ezért olyan 
ordítóan butaság arra hivatkozni a dohányosoknak, hogy a 
dédapám vagy X. Y. kilencven éves korában szivarral a szájában 
halt meg. 

Elődeink egy sokkal tisztább Földön éltek és sokkal kevesebb 
méreganyagot halmoztak fel szervezetünkben, mint mi. 

62 



Otthoni kísérlet 

Vegyünk egy kisvárosi lakásban élő európai embert. Nem 
nagyvárost, mert az kirívóan rosszabb körülményt biztosít sok eset

 nem falut mert ott kevesen élnek és kevesebb a stressz is, 
meg több a természetes táplálék is. 

Mérgek, szennyeződések 

Klór, ezüst, nehézfémsók, szermaradványok, 
csatorna iszap, rozsda stb. 
Iszap 

adalékok, ízesítők, szermaradványok, gyomirtók, 
növényvédő' szerek, rovarirtó szerek, raktári 
kártevők elleni szerek, 
fahamu, a madárilyesztő árnyéka, gyomok 
magvainak szaga. 
szermaradványok, állatgyógyászati szerek, tömeges 
kezelések pl. vakcinázás immunválaszai, takar
mányokból felszívódó mérgek (lsd. kenyérnél) 
vágóhídi stressz, húskészítmények adalékanyagai 
stb. 
vágáskori stressz a disznónál is, az ölöknél is, ez 
utóbbi pálinkával kivédve. 

Készítmény gyártáskor sem volt jellemző, hogy a miniumot 
használják pirosításra. 

műszálas anyagok, mosószer maradványok, 
sok mesterséges termék 
kizárólag természetes anyagok, esővízben mosás 
sertészsírból, fahamuból, zsúrlófűből készült 
tisztítószerek. 
Általános télen-nyáron. 
Energia vezetékek lezárása. 
Krómos bőrkikészítés, nehézfémsók, számos 
műanyag használata, ragasztószerek, 
festékek káros kipárolgása. 
Csak szükség szerinti használat. Mezítláb 
közlekedés gyakorlatilag talpmasszázs. Növényi 
kivonatokkal történő bőrkikészítés, természetes 
anyagok használata, csontenyv, növényi festékek. 

Ezt követően házi feladatképpen írják be ugyanezt folytatva a 
papírt amire írnak, a toll amivel írnak kezdésével a széket amin 
ülnek, az asztalt amin írnak, a lakásukat, szerencsétlen 
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szobanövényeiket és állataikat, önöktől védtelen szomszédaikat, 
aprólékosan a járműveket, munkaeszközeiket, szórakozás
hoz használt eszközeiket, sporteszközeiket, főnökeiket, beosztot
tjaikat figyelemmel arra a tényre, hogy a laboratóriumi állatok egy 
bizonyos egyedsűrűség fölött már egyáltalán nem szaporodnak 
(még nem tartunk ott, de lehetséges) és csak ezután vizs
gálják meg a tulajdonképpeni környezetet a felszíni és rétegvizein
ket, a talajt a levegőt, óceánjainkat és a minket körülvevő kozmikus 
térséget. 

Kérem gondolják meg szabad nekünk belépni egy tiszta szobá
ba, a még tiszta kozmoszba? 

Ezek még csak az anyagi eredetű szemét hegyeink. Tudom, 
nem önök felelősek ezért a lehetetlen állapotért. 

Nem önök, akik olvassák ezt a könyvet. Azok nem fogják olvas
ni, akiket illet. A jövőért viszont felelősek, mert ha önök nem 
tesznek semmit ügy más biztosan nem fog. 

Igen, kérem, ez valódi forradalom. Itt lőnek önökre és most 
kell odafordítani a másik orcájukat is. Persze az is lehetséges, hogy 
annak a pofáját is odafordíthatjuk, aki még mindig lövöldöz, pedig 
ég a ház. 

Nyilvánvaló, hogy a környezet megtisztítását a tiszta ivóvíz 
biztosításával kellett kezdenünk. Ivóvíztisztító berendezésünket 
ügy készítettük el, hogy nagyon olcsó legyen, mert már meg
lévő előtisztított vízre telepíthető, és kizárólag nem oldódó, 
vagy természetes anyagokat tartalmaz. Nagyon fontos feladat volt, 
hogy kiszűrjük a káros anyagokat, de megtartjuk, szükség esetén 
pótoljuk a nélkülözhetetlen elemeket pl. Ca, sók, lsd. általános 
elsavanyodás. Ebben a feladatkörben a klórt ki kellett vonnunk 
az ivóvízből, ezért finom szénszűrőket alkalmazunk, kerámia szűrők 
mellett. 

Az eredmény egy tökéletesen tiszta vegyszermentes, de min
den szükséges anyagot tartalmazó forrásvíz üdeségű ivóvíz. 
Azért, hogy a bakteriális védettséget biztosítsuk, kezdetben a 
kórházakban általánosan használt szűrőket alkalmaztuk. Ezek az 
ivóvízben lévő néhány baktériumot a pórusátmérő előírásának 
megfelelően kiszűrték, de a lebegő finom szemcsék miatt 
nagyon gyakorta kellett ezeket tisztítani (tisztítani, azaz Pi vízzel 
kimosni, kifőzni)! 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Pura UV-szűrő használatát 
írta elő, ami a gazdaságosságot fokozza, mert a berendezés egy 
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részét nem kell tisztítani, csak kb. évente egyszer, és éves szinten 
olcsóbb is a Pall baktériumszűrőknél. 

Otthoni kísérlet 

A Life Energy készülékkel előállított Pi ivóvízből házi kémiai 
laboratóriumukban legyenek szívesek kimutatni klórt, vagy ezüs
töt Akik precíz vizsgálatot szeretnének elvégezni, azoknak az 
alábbi Hieronymus féle gép előzetes megkonstruálását javasol
juk. 

A gép elkészítése G. Harry Stine The Hopeful Future New York, 
1983. 
1. Vegyenek készen attól, akinek van. 
2. Készítsék el a 2. ábra szerint. Tranzisztoros erősítős, készítsék 

el a 3. ábra szerint. Integrált áramkörös. 

Használati utasítás: 

Kapcsolja be a kész gépet és a becsatoló tekercs közelébe tegyen 
valamilyen anyagot pl. egy szöget. Az egyik kezével lassan for
gassa a keverőgombot, a másik kezével a detektor lemez felszínét 
simogassa. Azt a pontot kell megkeresni, ahol a detektorlemez 
megváltozását megérzi, ez lehet hideg, vagy meleg érzet, bizsergés, 
ragadósság, érdesség érzése vagy hirtelen folyékonyság érzése. Ez 
az önök 0 ponti energia pozíciója. Minden anyag estén más pon
ton fogja ezt érezni. Most keresse meg a klór (lásd háztartási) aktív 
pontját a gépen. Keresse meg az eltérést klóros víz, csapvíz, külön
böző klóros hígítások esetében. 

A Pi víz esetében klórt nem fog találni. Ugyanezt a munkát 
valamivel olcsóbban és gyorsabban minden vízvizsgáló labor 
elvégzi önnek, de az nincs ilyen érdekes. Tudják csak ülök és 
beszélek. Ha a Hieronymus-féle gép kimenetét egy érzékeny, 
néhány Nanot is mérni képes mérőműszerhez kötjük, akkor a 
bemenetét egy vákuum alá helyezett pontosan tájolt kisméretű 
Keopsz piramis sírkamrájába helyezve több, mint érdekes ener
getikai felfedezéseket tehetünk. Erről majd később, amikor már 
beüvegeztettek a szomszédoknál. A Pi víz tehát tiszta, tökéletesen 
és előnyös az ön számára. 

A kételkedők állításomat ingájukkal, varázsvesszőjükkel, ízlelő 
bimbóikkal is ellenőrizhetik. 
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TISZTA VIZET IGÉNYLI AZ ÉLŐ SZERVEZET! 

A háziállatok közül a különösen igényes lónak erre nincs szük
sége. A ló a tiszta vizet issza meg és ha választhat, ez mindig a Pi 
víz lesz állítottuk, ezért kísérletet végeztünk egy lovasiskolában, 
amit saját házi lovasiskolájában mindenki elvégezhet. 

Először is vettünk tizenkét egyforma 10 literes vödröt. Azért vet
tünk tizenkettőt mert tíz kellett a kísérlethez, de nyolc már 
nélkülözhetetlen és mindenki tudja, hogy a vödör gyakran szublimál 
lovak jelenlétében. Az is lehet, hogy teleportálódik, de az biztos, 
hogy ha tizenkettőt kimosva fényesre letettünk a lovak istállójában 
egy sorban az a második olvasatra már csak tíz, vagy kilenc, vagy 
nyolc volt. 

Kezdetben két-két vödör vizet tettünk a kijelölt tíz ló elé. Az 
egyikben Pi víz volt, a másikban az eddig is itatott csapvíz. A lovak 
30% előbb mindkét vízbe alaposan belekóstoltak, majd a Pi vizet 
mind megitták. 

A lovak 60%-a mindkét vízbe beleszagolt, majd előbb az ösz-
szes Pi vizet megitta és csak ha még szomjas volt akkor ivott a 
csapvízből. 

Egy ló 10% csak Pi vizet ivott, de hát az a zab és széna esetében 
is nagy ínyenc volt, ezért azt nem kell komolyan venni. Különben 
is örüljön, hogy egyáltalán kap vizet. 

A maradék tíz tökéletesen tisztára mosott új 10 literes vödörbe 
vizet töltöttünk. Nyolcba az eddig használatos csapvizet és ket
tőbe Pi vizet. 

A második kísérletre a lovakat egyenként engedtük a vízhez. 
Az eredmény 7 ló (70%) főként Pi vizet ivott. Megkereste az egyik 
Pi vizes vödröt 2 ló 20%), majd ha még szomjas volt ráivott a szom
széd vödörből. Alaposan belekóstolt az első fejre álló (embernél 
kézre álló) vödörbe, majd megkereste az egyik Pi vizes vödröt és 
azt jórészt vagy teljesen kiitta. A pályán ezeket általában bugyuták
nak hívták. Egy ló 10% mindkét Pi vizes vödröt megkereste, de 
ez mint tudják egy szódé ínyenc volt. 

A kísérlet eredményeként megállapítottuk: 
1. A lónak több esze van mint az embernek, mert a ló, ha teheti 

Pi vizet iszik. 
2. Az embernek van annyi esze, hogy nem ad a lónak Pi vizet 

mert az pénzbe kerül. 
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AZ embernek van annyi esze, hogy ha látja, hogy a lónak már 
akkor is annyi esze van, hogy ha teheti Pi vizet iszik, amíg még 
csak néha iszik Pi vizet, ki tudja számítani, hogy mennyi esze 
lenne a lónak, ha mindig Pi vizet inna és ezt az ember nem 
vállalja, mert akkor a ló nyergelné meg az embert és ember 
lóval a hátán, vagy másnéven ló ember nyergében nem tud 180 
cm-t ugratni. Ez azért kínos, mert általában így vannak építve 
a pályák. A pálya elhagyókat pedig lóéknál kizárják. Embereknél 
ki van zárva, hogy a pályaelhagyókat kizárják. Mi pl. egy kizárt 
társadalom lennénk. 

Biztató kísérleteinket 1992-ben Budapesten az ügetőn folytat
tuk. 

8. 0. KÍSÉRLET A BUDAPESTI ÜGETŐN 

A kísérlet célja az volt, hogy tisztázzuk vajon a Pi víz valóban tel
jesítménynövekedést okoz-e, vagy ez a teljesítménynövekedés csak 
pszichológiai hatás. 

8. 1. AZ OTSH VÉLEKEDÉSE 

Erre a kísérletre azért került sor, mert az Országos Testnevelési és 
Sport Hivatalban néhányan annak a kétkedésüknek adtak hang
ot eredményeink hallatán, hogy azok nem valós hatások csak prop
aganda vélekedések. 

A fenti időpontra ugyanis már több olimpiai bajnok sportoló 
számolhatott be arról, hogy a Pi víz felkészülését megkönnyítette, 
nagyobb munkát, komolyabb terhelést tudtak vállalni és az izmok 
gyors regenerálódása következtében ez a nagyobb munka 
kevesebb megpróbáltatást jelentett számukra, így eredménye
sebbek tudtak lenni. Az izomtömeg gyorsabb növekedésére is szá
mos állatkísérleti adat és humán tapasztalat volt már addigra. 
Ugyanakkor az is valós tény, hogy azok a patkányok, amelyeknek 
izomtömege több mint 20%-kal jobban gyarapodott a Pi víz itatás 
hatására mint a kontroll patkányoké, nem tudtak nagyobb erők
ifejtést demonstrálni a kontroll patkányoknál, amikor a vizsgálat 
idején úsztatták az állatokat, hanem a két csoport között nem volt 
szignifikáns különbség. A lényeg itt az, hogy a patkányok nem 
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végeztek komoly edzésmunkát, hanem szokásukhoz híven 
lustálkodtak. Az edzetlen nagyobb izomtömeg a nagyobb testtömeg 
mozgatásához elegendő volt, de a sport teljesítmény növeléséhez 
nem. Ha a Pi vi'z itatásával nyerhető nagyobb izomtömeget edzett 
állapotba hozzuk embernél, lónál, patkánynál úgy a sportteljesít
ményben az egészséges szervezetre jellemző fölényt jobb teljesít
ményekkel tudjuk bizonyítani. 

Mi minden ellenszolgáltatás nélkül csak azt szerettük volna 
segíteni, hogy sportolóink felkészülése lehetőleg zavarmentes 
és eredményesebb legyen. Az aki nemzeti színeit képviselő 
sportolóját nem látja szívesen a dobogó legmagasabb fokán, aki 
nem érzékenyül el, amikor hazájának képviselői eredményesek 
és hallhatják, énekelhetik az összetartozás himnuszát, az nem méltó 
arra, hogy hazájában a minőségi sport ügyeivel foglalkozzon. A 
durva és ostoba támadások ellenére több versenyző inkább saját 
tapasztalataira támaszkodott és olimpiai, később világbajnok lett 
saját eszének, edzője kiváló felkészültségének, valamint a közös 
munkának az eredményeként. Az a szervezet ugyanis amelyiknek 
egészségi állapota az optimálishoz közelebb áll, amelyik 
szervezetben a kémiai és fizikai folyamatok harmóniában zajlanak 
le, minden időben a legnagyobb teljesítményre képesek. Mint 
tudják a világversenyeken erre van szükség. Egy utolsó evező 
csapásra, egy mellbedobásra, egy utolsó találatra. A különbség 
néha kicsi. 

A pszichológiai hatás a versenysportban természetesen nem 
zárható ki. A komoly klubok pszichológusokat is alkalmaznak a 
felkészítés segítésére, ezért alig lehet leszerelni azt a vádat, hogy 
ez kérem pszichológiai hatás. Az ostobaság szinte kiáltó. 
Megkérdezem: Nem mindegy? Ha a versenyző eredményes úgy a 
hatás lehet a jobb edzésmódszer, a korszerűbb táplálkozás, a jobb 
élettani ismeret, a jobb pszichikai felkészítés eredménye. Egyik 
esetben sincs szó doppingról. Mindegyik a korrekt, de eredménye
sebb felkészülést szolgálja. Kelet-Európában miért tilos még mindig 
gondolkodni? 

Tudják az a legnagyobb probléma, hogy én egyik versenyző
vel sem beszéltem, akikről itt szó volt, csak a sportvezetőikkel, 
így pszichológiai hatásról nem beszélhetünk. 

Szabó Bence kardvívó, Kőbán Rita kajakozó a saját erejéből lett 
első, ahogy később a többiek is. Mi csak segítettük a munkájukat. 
Azt a vádat, hogy ők akkor is lehettek volna olimpiai és világ-
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bajnokok, ha nem fogyasztanak Pi vizet természetesen elfogad-
juk. Igen lehettek volna, de így azok lettek. 

8. 2. KÍSÉRLET AZ ÜGETŐN 

A kísérletet tehát az ügetőn a Jáder-féle istállóban megkezdtük. A 
lényege két alapvető tényen nyugszik. Az egyik, hogy a kezelt 
lovak Pi vizet kaptak kizárólag, a másik, hogy egy az átlagnál 
sokkal jobb felkészültségű tréner kellett a közös munkához. A Bio 
Controll System alkalmazásának ugyanis az a feltétele, hogy csak 
jóval az átlag feletti szaktudás mellett tudjuk a módszerben rejlő 
előnyöket kihasználni. 

Természetesen ennél a módszernél is vannak részlet kérdések, 
amelyeket nem hozunk nyilvánosságra, mert szellemi jogokkal 
védett. A Jáder-istállóban a sportlovak a Mezőhegyesi Mg. Kombinát 
tulajdonai voltak, akiktől engedélyt kaptunk a kísérletre, aminek 
magyar szokás szerint összes költségét nekünk kellett viselni. Ezt 
követően valamennyi illetékes hatóságtól is engedélyt kértünk és 
kaptunk a kísérletre. Szerencsénkre, mert a tavaszi második 
versenyen kitört a botrány. Mi történt? 

A pályán indított lovak az alábbiak voltak: 
Rákosliget, Operatőr, Likőr, Riga, Platán, Helikon, Rulett, Préda, 

Százszorszép, Párma, Pirkadat, Molnár, Ossia, Rikkancs, Ostya, 
Mágnás, Polyáca, Sütemény, Sandra 

A lovakat a Pannon Agrártudományi Egyetem szakemberei 
folyamatosan labor vizsgálatok végzésével kontrollálták, rendsz
eresen vért vettek tőlük és számos paramétert figyelemmel kísértek, 
de szignifikáns különbséget nem találtak. 

A lovak edzéseredményei viszont folyamatosan javultak. Ezek 
a lovak a kísérlet idejéig versenyt még nem nyetek. Adatainkat a 
versenynaptárakból kontrollálhatják. A felkészülés négy hónapig 
tartott. Az első tavaszi versenyen a Jáder-istálló által kiképzett és 
indított tíz ló közül hat első, kettő második, egy harmadik, egy 
ötödik lett. 

A következő versenynapon robbant a bomba. Mindenki a Pi 
lovakra fogadott, de nem nyert senki, mert az indított tíz ló közül 
hét első, kettő második, egy harmadik lett. A Jáder-istálló élén 
nagy tehetségű Jáder Lajossal, sporttörténelmet írt a lósport 

69 



történetében ugyanis hazánkban bizonyosan egyedülálló, de 
valószínűleg Európában is egy ilyen siker. 

Az illetékes hatóságok korrektül jártak el. Tisztelet nekik érte. 
Az alábbi levelet küldték. „Igaz, hogy korábban hozzájárulásunkat 
adtuk kísérletükhöz, de kérjük önöket, hogy vagy minden istál
lóban alkalmazzák a Pi-technológiát, vagy a Jáder-istállóból is 
szereljék le." 

Nagyobb elismerést még nem kaptunk. Tisztelettel ezúton is 
megköszönöm. Javaslom, hogy önök is gondoljanak szeretettel 
erre a korrekt, a sport érdekeit, valamint saját feladatát is komolyan 
vevő hatóságra, mert jó tudni, hogy több negatív példa mellett 
vannak olyanok akikre építeni lehet. 

Következményei: Természetesen változatlanul nem foglalkoztak 
a sport illetékesei a Pi technológiákkal, azaz nem történt tovább
ra sem semmi. 

Következtetések: Kérem itt az ideje, hogy az illetékesek helyett 
ezeket önök vonják le. 

8. 3. SAJÁT SPORT FELKÉSZÍTÉSÜNK EREDMÉNYEI 

Ekkor elhatároztuk, hogy saját világbajnokokat nevelünk. 
Szerződést kötöttünk egy húsz éves fiatal versenyzővel Borhi 
Zsombor kajakozóval és edzőjével Gyöngyösi Jánossal, hogy két 
éven belül világbajnok lesz. 

Szerződést kötöttünk egy negyvennégy éves versenyzővel 
Farkas János lábteniszezővel a felkészülését közvetlenül munkatár
saim segítették, hogy egy éven belül világbajnok lesz. 

Eredmények: 
Borhi Zsombor és edzője Gyöngyösi János nyolc hónappal a 

közös munka megkezdése után már mint magyar bajnok tagja lett 
a barcelonai olimpián a magyar kajak-kenu válogatottnak. 
Időeredményei alapján a döntőben 3--4. helyezett lehetett volna 
500 méteren vagy 1000 méteren kajak egyesben. 

Borhi 1993- évben már többszörös magyar bajnok lett. Kajak 
kettő 1000 méteren Ábrahám Attilával, kajak négyes 1000 méteren 
Gyulai Zsolt, Csipes Ferenc, Ábrahám Attila társaságában, kajak 
egy 1000 méterben 3.35.95-tel lett első! 

Ugyanebben a számban 1992-ben még 3-43-43-mal második volt 
Gyulai Zsolt többszörös világbajnokunk mögött, aki 3-41.85-tel lett 
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első! Innentől Borhi Zsombor útja sikertörténet 1993. évben 
Duisburgban világbajnok lett a felnőtt világbajnokságon. A foly
tatásban 1994. évben Mexikóban Kőbán Ritával ketten majdnem 
annyi érmet szereztek, mint a csapat többi tagja. Borhi Zsombor 
és edzője Gyöngyösi János ígéretünk és szerződésünk szerint a 
halhatatlanok közé jutott. 

Otthoni teszt: 
Határozza el magát, dolgozzon meg érte tisztességesen és legyen 

a saját területén a legjobb. A Pi technológiák segítenek és az 
öné az érdem. Nekünk ez nem érdem, hanem feladat, köte
lesség. 

Farkas Jánosnak kis teherfuvarozó vállalkozása van Kaposváron. 
Ő mindig tehetséges lábteniszező volt és sok, tízezer más ember
rel együtt mindig is nagy ígéretnek számított, de a komoly ered
mények nem akartak jönni. Mi úgy látjuk, hogy negyvennégy éves 
korában az ember még fiatal lehet, hogyha Pi vizet iszik és a Bio 
Controll System szerint étkezik, edz és viselkedik. Ennek a tétel
nek a bizonyítására szerződést kötöttünk Farkas Jánossal azért, 
hogy Európa és Világbajnok legyen két éven belül. Farkas János 
mát 1991- évben az első nem hivatalos Európa-bajnok lett 
Bukarestben, orosz, szerb, osztrák, svájci, román és végül görög 
ellenfelei előtt. 

Ellenfeleinek átlag életkora 26,2 év volt. Az Európa-bajnokot 
meghívták az első nem hivatalos világbajnokságra Brazíliába 1993-
április 3-11. Maceio-ba. Farkas János egyéniben úgy lett világbaj
nok, hogy szettet sem veszített. Ellenfeleinek átlag életkora 25,6 
év volt. Ugyanebben az évben megvédte Európa-bajnok címét tíz 
ország válogatottjai előtt, majd 1994. év október 27-30. között az 
első hivatalos lábtenisz világbajnokságon negyvenhat évesen hiva
talosan is világbajnok lett egyéniben Kassán. 

A döntő mérkőzéseket Európa sportrajongói egyenes tv-adás-
ban láthatták, így azóta mindenki tudja, hogy Afrika, Amerika, 
Ausztrália, Ázsia és Európa húsz legjobb lábteniszezője közül Farkas 
János a világbajnok, aki ígéretünk és szerződésünk szerint a hal
hatatlanok közé jutott. Farkas János a Friderikusz-show hatására 
keresett fel minket, így sikerében Friderikusz Sándornak is része 
van. 

Mi segítünk. Övék az érdem. Köszönjük a sikert minden ma
gyar nevében Friderikusz Sándornak. Figyelmeztetés! Ha valaki 
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abbahagyja a Pi módszer szerinti felkészülést, attól meg lehet 
továbbra is bajnok, csak jóval nagyobb fáradtsággal. Remélem 
rövidesen új bajnokokat mutathatok be önöknek. Aki magyarnak 
született az legyen a legjobb. Nálunk csak az aranyéremért jár elis
merés. 

8. 4. FOCI, Pl FOCI 

Hazánkban, csakúgy, mint Európa más országaiban a labdarúgás 
a legkedveltebb sportág. 

Négy évi tesztelés után úgy tűnik a sportban lassan 
meghonosodik a Pi módszerek használata. Érdekes módon az 
áttörés nem a labdarúgásban a legnépszerűbb sportágban, a leg
nagyobb üzletben következett be. Ennek két oka biztosan van. 
Egyik az, hogy mint irtuk a mi módszereink alkalmazásához az 
átlagost jóval meghaladó felkészültség szükséges, elsősorban az 
edzők és a sportevzetők részéről. Ilyen csúnyát az utóbbi időben 
mint általánosan elfogadott ismérvet a labdarúgás esetében senki 
nem állított. Tisztelet a kivételnek. 

A másik valószínű ok nem az általánosan ismert pénzhiány, 
hanem a szemlélet maradisága, a felemás eredményérdekelt- ség. 
A rendszerváltást itt is magyarul értelmezték, és nem vették 
komolyan. Úgy vélték, hogy majd ha még kétszer szólnak akkor 
már tenni kell valamit, azaz a váltás szót felváltás, felaprózás jelen
tésében alkalmazták. 

A labdarúgók tesztelését a Pi víz hatásának feltárásban azért tar
tottuk elfogadhatónak, mert igaznak tarthatjuk azt az érvet, hogy 
a különféle hasonlítható embercsoportok közül a sportolók 
általában az egészséges csoportnak fogadhatók el. 

Ha mi azt állítjuk, hogy a Pi víz javítja a már bemutatott mech
anizmusok formájában az általános egészségi állapotot, akkor 
annak a harmonikussá váló élettani folyamatok miatt nagyobb ter
helhetőségben, jobb kondícióban, végső soron nagyobb teljesít
ményben is meg kell jelenni. 

Abban az esetben, ha egy egészséges embercsoport általános 
egészségi állapotát tovább tudjuk javítani, okkal feltételezhetjük, 
hogy kevésbé egészséges társainknál a tényleges hatás még na
gyobb lesz, azaz egészségi állapotuk látványosabb mértékben fog 
javulni, ahogy ez tényleg be is következett. Mi azt valljuk, hogy 
nem szabad megvárni azt az állapotot, amit már betegségnek lehet 
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tekinteni, pláne nem szabad megvárni a megbetegedés állapotát, 
mert a betegség az kialakul, annak okai vannak, azt mi követjük 
el leg több esetben, azaz saját érdekünkben célszerű a kialakulását 

megelőzni! A Pl víz fogyasztása ezért az előre gondolkodó 
egészséges emberek számára ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint 
a beteg emberek segítésére. Ezt kívántuk demonstrálni a sportolók 
esetében. 

Azért választottuk tesztelésre a sportolók közül a labda
rúgókat, 

- mert a labdarúgás az közügy, az mindenki számára fontos. 
Vannak országok, ahol egy győzelem örömünnep, ez az ország 
nem Magyarország és vannak országok, ahol egy vereség nemzeti 
gyász. Ez az ország sem Magyarország, mert mégsem járhatunk 
egész évben fekete gyászruhában. 

- mert a labdarúgó csapatok játékosairól mindenki mindent tud. 
Sok esetben a szurkolók még azt is tudják amit sem a vezetők 
sem a játékosok nem tudnak. A szurkolók focizni is tudnak 
ezt meg is mondják, ezért ha első osztályú csapatot válasz
tunk, tesztelésre úgy a kísérlet tízmillió hozzáértő és szigorú kri
tikus szemei előtt zajlik. A kísérletet bárki ellenőrizheti - meccsek 
közben bírálhatja -, utólag a szakirodalomból, mert a valóban 
tényszerű tudományos anyagot, percekre lebontott eseménytárral 
bárki visszakeresheti. Ezeket az eredményeket nem lehet 
meghamisítani a mérkőzés befejezése után, mert ezt a törvény 
bünteti. Legfeljebb a mérkőzés előtt lehet meghamisítani, de a 
törvény azt is bünteti ha rájön. Ezzel szemben a tudományos ered
mények nagy részének már-már hamisításszerű értelmezését nem 
bünteti senki, 

- mert a labdarúgó csapatok játékosállománya elég nagy sta
tisztikai csoportot képez a vizsgálatokhoz. A játékosok első osztá
lyú csapatoknál általában felmért, ismert korábbi teljesítmény 
adataihoz lehet, viszonyítani a Pi módszerrel történő felkészülés 
utáni teljesítményjavulást. Ez teljes objektivitást és megismétel
hetőséget biztosít, 

- mert a labdarúgás fizikailag és idegileg is igénybeveszi a 
játékosokat, így több hatás bemutatására alkalmas. A pályán a 
mérkőzés alatt a küzdelemben az emberre jellemző értékek, néha 
a hitványságok is fokozott formában, rövid idő alatt jelennek meg, 
mert mi magunk is szeretünk futballozni és szeretnénk jobb focit 
látni. 
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Szerződést kötöttünk a Siófoki Olajbányász labdarúgó csapati 
val a teszt elvégzésére. A kísérleti csoport megfigyelését Illés János 
sportköri elnök, dr. Sági József főorvos, sportorvos és Pókos Attila 
testnevelőtanár végezte. 

Azt feltételeztük, hogy 
- a játékosok terhelhetősége a gyorsabb izom regenerálódás 

miatt nagyobb lesz, így hatékonyabb edzéseket lehet végezni. 
- a játékosok általános egészségi állapota javul, azaz kevesebb 

játékos betegszik meg hosszabb-rövidebb időre, tehát könnyebb 
lesz csapatot építeni 

- a játékosok koncentráló képessége növekszik, azaz pontosab
ban be tudják tartani az edzői utasításokat és kevesebben fognak 
sérülni a rossz bemelegítés vagy az ütemzavar miatt mérkőzés alatt 
ízületi sérülések formájában. 

- a játékosok stressztűrő képessége nagymértékben javul, 
ezért kevesebb sárga és piros lapos figyelmeztetést fognak 
kapni 

- sokan javasolták, hogy a bírókat is itassuk 
- a játékosok a jobb kondíció miatt technikai képességeiket 

maradéktalanul ki tudják használni. 
Prognosztizáltuk, hogy a csapat teljessítménye javulni fog, s 

főként a második félidőben. Arról nem volt szó, hogy a csapat 
gólokat fog rúgni, azt sem ígértük, hogy látványos focit játszik 
majd, de feltételeztük, hogy a teljesítmények javulása győzelmek
ben is megmutatkozik. 

A szerződésünk szerint, ha a fenti állításaink nem igazak, 
akkor minden költséget mi viselünk. Ha igazak, akkor a 
Siófoki Olajbányász. Azt, hogy állításaink igazak vagy sem a 
szerződésünk szerint a Siófoki Olajbányásznak kellett elbírálni a 
tények alapján. Közös jegyzőkönyvünk szerint a tényeket önök 
ma is visszakereshetik. Állításaink mindenben megfelelnek a 
valóságnak. 

A tesztelés 1991. szeptember 2-án kezdődött. 
Számos részletkérdést itt sem fogunk közölni, mert szellemi 

jogokkal védett a módszer. A lényege az, hogy a játékosoknak 
minden nap egy-másfél liter Pi vizet kellett ivóvíz, tea, üdítőital 
formájában elfogyasztani. A tesztben néhány sportvezető és alkal
mazott is részt vett. 

A kísérletet a sportújságírók is figyelemmel kísérték a csapat 
vezetői illetve a mi munkatársaink mellett. 
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Megftgyelések 
Miután a Pi vizet egy hónapig fogyasztották a játékosoknak az 

edzés elején és az edzés végén mért futóteljesítménye közötti 
különbség nagy mértékben csökkent, akár a gyorsaságot, akár a 

szívósságot jelző teszteket tekintjük. 
Ezért nagyobb edzésmunkát lehetett elvégeztetni a játékosokkal 
könnyebb volt a taktikai elemek begyakorlása. A játékosok 

közül a vizsgált időszakban senki nem betegedett meg pl. influen-
za, pedig a teszt előtt is (kilenc) és a teszt után is (hét) ez több 
játékosnál előfordult. Néhány játékosnak (négy) láz miatt a teszt 
előtti szezonban mérkőzést kellett kihagynia. 

Általános megítélés szerint a Siófoki Olajbányász a teszt idősza
kában látványosan focizott. Ez szubjektív véleményeken alapszik 
ugyan, de a sok szubjektív vélemény az tény és a nézőszám 
növekedésében számszerűen is tettenérhető. 

Sérülés miatt csak két játékosnak kellett mérkőzést kihagyni. 
Mindkettőjük sérülése az ellenfél sportszerűtlenségéből (zúzódás, 
törés) következett be. 

A teszt ideje alatt egyetlen játékost sem kellett kiállítani a csa
patból és sárga lapot is keveset kaptak a játékosok. Ugyanakkor 
a korábbi szezonban kilenc sárga és négy piros lapos 
figyelmeztetésük volt. Itt is ugyanazokat a játékosokat vettük 
figyelembe, akik korábban is ebben a csapatban játszottak. A tel
jes létszámra vetítve a különbség még nagyobb. így a szezont 
mindössze 14 játékossal képesek voltak végigjátszani. Nincs még 
egy ilyen első osztályú labdarúgó csapat Európában. A csapat tel
jesítménye nagymértékben javult. 

A csapatnak minden mérkőzésen jó volt az erőnléte. Az egész 
mérkőzésen teljes erőbedobással tudott játszani minden játékos. 
Különösen az volt feltűnő, hogy a csapat kifejezetten a második 
félidőben játszott jobban, látványosan és eredményesen. Különösen 
jellemző ez az utolsó negyedórára. 

A megfigyelt időszakban a csapat kilenc mérkőzést nyert meg. 
Ha a mérkőzések két félidejét külön vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 
hogy 

a csapat minden második félidejét megnyerte, míg az első 
félidők közül csak kettőt. 

A csapat több esetben is képes volt az elveszített első félidő 
után, a második félidőben a vesztes mérkőzés eredményét meg
tani és különösen az utolsó negydórában győzelmét bebiz

tosítani. 
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A csapat a vizsgált időszakban huszonnégy gólt szerzett. A hu-
szonnégy lőtt gólból tizenhatot a második félidőben rúgtak. A hu-
szonnégy lőtt gólból tizenkettőt a mérkőzés utolsó negyedében 
szereztek. 

Azt valamennyien megfigyelhették, hogy élvonalbeli csapataink 
legtöbbjének az esetében a csapatok teljesítménye a szezon 
második felében romlott. Ez ma is így van. A Siófoki Olajbányász 
csapata viszont folyamatosan javuló teljesítményt nyújtott és a 
nyolcadik helyről a második helyre küzdötte fel magát. Csak egy 
ponttal volt a szezon végén elmaradva az első helyezettől. A kísér
letet mindenki nagyon sikeresnek nyilvánította. Megkötöttük a 
hasznosítási szerződést 1992. évre is. A sors viszont másként 
rendelkezett. A siófoki olajbányász vezetése teljesen korrekten 
1992. januárjában jelezte, hogy szerződéses kötelezettségének 
anyagi okokból nem tud megfelelni. A szerződést felbontottuk és 
jeleztük, hogy azok a kedvező hatások, amiket a Pi víz fogyasztásá
nak köszönhetően mérhettünk, a Pi víz fogyasztásának abba
hagyását követő kb. egy hónap múlva megszűnnek és az erede
ti, azaz a kísérlet előtti pszichikai, kondicionális, stressztűrés, 
összességében egészségi állapotnál egy picivel jobb állapot fog 
visszaállni. 

A vizsgálatok végzésében ezúttal is részt vettek a sportújságírók 
is. 

Az értékelésnél ugyanazokat a teszteléseket és statisztikai mód
szereket alkalmaztuk mint korábban. Ugyanúgy támaszkodtunk 
a sportorvos és a sportvezetők tapasztalataira. Az egyesület vezetése 
ugyanaz maradt mint korábban, a belső légkör lényegesen nem 
változott. 

Az edző munkája is ugyanolyan elismerten magas színvonalú 
volt. Az egyesület pénzügyi helyzete a játékosok keresetében nem 
jelentkezett. Igaz viszont, hogy két játékostól a csapat kény
telen volt megválni. Ezek közül az egyik játékos több mérkőzés
ről hiányzott a kísérleti időszak alatt is. Mindkét játéékost hason
ló képességű játékosokkal pótolták, így kiválásuknak döntő hatása 
nem lehetett. 

Mit tapasztaltunk. 
A szezon végére a csapat a második helyről a hetedik helyre 

csúszott vissza. A tavaszi forduló során mindössze tíz gólt rúgtak-
Ebből a még aktív Pi módszeres időszaknak tekinthető első öt 
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mérkőzésen nyolcat. Ebből a nyolcból a második félidőben hatot, 
ebből hatból az utolsó negyedben ötöt. Az első öt mérkőzésen 

előre jelzésünk szerint megmarad még a Pi módszer hatása. így 
is történt. Az első öt mérkőzésen az első félidőt négy esetben a 
csapat elvesztette, de a második félidőt négy esetben megnyerte, 
Egy mérkőzésen döntetlen eredmény született. 

A további mérkőzéseken a csapat már nem tudta a második 
félidőt megnyerni, így több vereséget szenvedett. Elmaradtak a 

lá'tványos akciók, a jó egyéni teljesítmények a szép gólok és per-
sze ezzel párhuzamosan folyamatosan távol maradt a közönség 

is. A tavaszi fordulók során a csapatból hat játékost állítottak ki 
és nőtt a sárga lapos figyelmeztetések száma is (11). 

A tavaszi fordulók során két játékosnak kellett mérkőzést és 
edzéseket kihagyni influenzás megbetegedések miatt és hat játékos 
szenvedett sérülést. 

Ezek a sérülések kivétel nélkül a játékosok saját hibájából 
következtek be. Húzódások, rándulások, egy esetben izomsza
kadás, egyszer törés. 

Az edző ezek miatt tizenkilenc játékost kényszerült a tavaszi 
szezonban pályára küldeni. A játékosoknak az edzés elején és az 
edzés végén mért futóteljesítménye távolodott egymástól, mind a 
gyorsasági mind a szívóssági tesztek esetén. Gyakorlatilag a Pi víz 
fogyasztást megelőző állapot állt vissza. Elvonási tünetek nem 
voltak. 

A Pi módszert ezt követően három évig 1994. júniusig a Vác, 
1994. júliusától az UTE labdarúgó csapata alkalmazta dr. Góczán 
László, illetve dr. Tóth Attila sportorvosok felügyelete mellett. 

A sport esetében számos más területen is ugyanezeket a ked
vező hatásokat tapasztalták a súlyemelők Kecskeméten, a 
kajakozók Érden és Kaposváron, a röplabdázók Kaposváron és 
számos egyéni sportoló Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, 
Szegeden, Szentendrén, Budapesten. 

Ha a Pi centrumok fogyasztóit megkérdezik, ők ugyanezt fogják 
nyilatkozni és ez a fontos, mert ez maga a lényeg, ugyanis több 
mint ötven Pi centrum van már Magyarországon és számuk gyor
san növekszik Európában is ma már, de azért ajánlom figyelmükbe, 
hogy Japánban 83 000 Pi centrum működik. 

Nézzük meg mostmár, hogyan lehet Pi vizet készülékkel előál
lítani. 
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9. 0. A LIFE ENERGY KÉSZÜLÉK CSALÁD 

Kialakítottuk a Life Energy készülék családot, amiknek sorozatban 
gyártott tagjai teljeítményüket és felhasználásuk módját tekintve is 
különböznek egymástól. Erre majd az egyes technológiák bemu
tatásánál külön figyeljenek. 

A Life Energy készülék család humán készülék tagjait az 
MI-8 típustól az MI-50000 típusig a percenkénti Pi viz előállító 
névleges kapacitás különbözteti meg egymástól. Az MI 50000 típus
sal egy várost lehet ellátni. Azért önök ne nagyon reményked
jenek. 

A humán készülék családot az MI-8 típus, azaz a 8 liter/perc 
kapacitású készülék ismertetésével mutatjuk be. 

Készülékeinket az 1. fotó illusztrálja. 
Az MI-8 típusú Life Energy készülék KERMI engedélyének száma: 

41-2149/93. ANTESZ engedély száma: 756-6/1994. 
Kizárólagos fogalmazó a Hemotrade Kft., Kaposvár, Fő u. 34. 

Tel: 82/312-940, Fax: 82/312-975 

9. 1. RENDELTETÉS ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

A Pi vizet előállító víztisztító két funkciót lát el. Az első a víztisztítás, 
a második a víz aktiválása. 

A víztisztítást több fokozatban végzi. Az első fokozat a lebegő 
szennyeződések eltávolítása. Ez az előszűrőben történik. Az 
előszűrő (Mirofilter) nem tartalmaz mozgó, elektromos vagy 
kémiailag oldódó alkotó elemet. A vízben lévő szennyeződéseket 
mikroszűréssel, illetve ütköztetéses-ülepítéses reakcióval választ
ja ki. A kiváló szennyeződések miatt az előszűrőt (microfiltert) 
a Pi vizet előállító Life Energy készülék védelme érdekében tisz
tított vízzel át kell mosni, a lerakódott szennyeződéseket puha 
kefével el kell távolítani. A tisztítást általában hetente kell vezeté
ki víz tisztítása esetén elvégezni. A vezetéki víz súlyos földszeny-
nyeződése, vaskiválás stb. esetén az előtisztítót naponta kell tisztí
tani. A Pi vizet előállító (Life Energy) készülék víztisztító hatása 
három fázisú. Az első az aktív carbon szakasz. Ennek funkciói az 
alábbiak: 

A rossz szagok, zavarosság, gázok, rozsdák kiszűrése. A rossz 
szagokat, színeződéseket kiszűrve a vízminőség javul. A rossz 
ízeket, gázokat kiszűrve a víz élvezeti értéke javul. 
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A fogyasztóra káros klór maradékot, kiválásokat megszünteti, 
a különböző káros szerves anyagokat megköti, a zavaros vizet 

megszűri. 
A korall fázis a második fázis. A korall fázis anyaga természetes 

korall és műkorall. A műkorall elnevezés az IMS kerámiára utal. 
A korallok oldódó anyagot nem tartalmaznak. Funkciója az, hogy 

stabilizálja a pH-t, valamint a carbon fázisban megkezdett szűrő 
munkát tökéletesíti, elsősorban a káros gázok eltávolításával és a 

káros szerves anyagok megkötésével. A natúr fázis tartalmaz natúr 
aktiv kalciumot egy speciális formában, aminek a feladata a sejt 
funkcióval azonosan a természetes forrásvízhez leginkább hason
ló víz készítése, összefüggésben a pH stabilizációval és a víz 
keménységgel. A lágy vizekbe kalcium iont ad le, így enyhén alka
likus egészséges víz keletkezik. Kemény vizekből alkalikus sókat 
választ ki. A Pi vizet előállító (Life Energy) készülék másik fela
data az erőteljes energetikai aktiválás. Ezt két lépésben végzi. Az 
első lépésben ugyancsak két fázisban a készüléken átáramló vizet 
a köpeny mentén áramoltatva előaktiválja, majd az előaktvált, 
háromszoros szűrésen átjuttatott vizet az aktiváló erős Pi energia 
mezőkben energetikailag feltölti. A feltöltést követően a víz bioak-
tívvá válik és az élő szervezetek aurájának bioenergia feltöltésére 
alkalmas lesz. Az aktiválás során azonban örvényenergiák és 
kismértékű ionizáció is jelentkezik, aminek a biokontrollálása a 
második lépés feladata. Ez a második és egyben utolsó művelet 
a BCS kerámia SS. R. B. felületén zajlik le. Ez biztosítja, hogy a 
kedvező hatások tisztán érvényesüljenek, káros hatások ne jelent
kezzenek, mert az ártalmas ionokat és bioörvényenergiákat 
felületén megköti. 

A Pi vizet előállító készülék alkalmas az élő objektumok bio-
energiával történő folyamatos ellátására. Ezt a legcélszerűbben 
tökéletesen tiszta vízzel tudjuk az élő alapalkotókhoz: sejtekhez, 
kristályokhoz közvetíteni. Az élő alapalkotók, amennyiben na
gyobb egységen tömörülnek, a bioenergiát közvetítik a szerveknek, 
szervezeteknek, azaz felépítik az aurát, illetve az aurát folya
matosan feltöltött állapotban tartják. Az aura szervezi az élő objek
tumok legérzékenyebb fizikai és kémiai folyamatainak összehan
golását, ezért az egészség megóvásának legfontosabb lehetőségei 
között kell számontartanunk. 

Ebből következik, hogy a fizikai és pszichikai teljesítmények 
fokozódnak a Pi víz fogyasztása után. 
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9. 2. MŰSZAKI ADATOK 

Méretek 
Tömeg 
Tápfeszültség 
Teljesítmény 
Vonatkozó szabályok 
Üzemi hőmérséklet 
Üzemi nyomás 
Tárolási hőmérséklet 
Tárolási idő 
Tartozékok 

Szavatossági idő 
Szervizelési idő 
Aktivitási idő 
Betétcserék száma 

Microfilter 
30 x 10 cm 
1,4 kg 
nincs 
10,52 m 3/nap 

Life Energy 
30 x 15 cm 
5,6 kg 
nincs 
10,52 m 3/nap 

Japán forgalomba hozatali engedély 
0 - 50 C 
max. 4 kg/cm2 
0 - +50 C 
korlátlan 
acél, csap, csatlakozó csövek, 
kifolyó cső, gépkönyv. 
a bekötést követő egy év 
félévente 
két év 
50 esetben 

9. 3. MŰKÖDÉSI ELV 

A készüléket a csatlakozó csövek és az acél csap közbeiktatásá
val az alábbiak szerint a felhasználó által kijelölt vízvezetékre csat
lakoztatjuk. Az elhelyezés a forgalmazó kötelessége az első eset
ben, ami a vevő kívánságának megfelelően történik. 

Figyelmeztetés 
- Ne zárja el teljesen a nyílást. 
- 4 kg/cm2 víznyomás alatt használja a berendezést. 
- Ne szerelje fel a berendezést olyan helyen, ahol fagyás veszé

ly fenyeget. 
- Kerülje a durva kezelést. 
- A víz színe, szaga és a klór nem tüntethető el a microfilterrel. 
- A kemény vizet nem változtatja lágy vízzé. 
- A microfilter kiszűri az 1/4 méretű szennyeződéseket, üledéket 

és sarat. 
- Ha a filter belseje bepiszkolódik, tisztítsa meg puha kefével 

vagy mossa át visszafelé. 
- 1/4 vagy annál nagyobb méretű szennyeződések is 

elmozdíthatóak. 
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A tisztítóberendezés betétje tovább használható a microfil-

terrel-

Ez a microfilter bármilyen más berendezéssel együtt is használ

ható-

9. 4. ELŐZETES ÚTMUTATÁSOK, ÜZEMBEHELYEZÉS 
üléket üzem közben a fagytól (a 0 C alatti hőmérséklettől) valamint az 50 

C feletti hőmérséklettől meg kell óvni. A fagysérülést, illetve hősérülést szenvedett 
készülékeket ki kell cserélni. A készüléket a 4 kg/cm2 feletti nyomástól nyomás-

csökkentővel kell védeni. Az erre vonatkozó kérelmet a felhasználónak kell benyúj-
tani. A túlnyomás okozta károsodások csak betétcserével szüntethetők meg. 
A készülékbe, csak tiszta vizet szabad bevezetni! Tilos mindenfajta más folyadékot 

készüléken átbocsájtani. A készüléket célszerűen az előszűrővel együtt szereli 
f 1 a forgalmazó, mert a mechanikus túlszennyeződés hatására a Pi vizet előállító 
készülék finom szűrői és az aktiváló és regulációs zóna gyorsan eltömődik, ha 
nem kellően tiszta vizet engedünk át a készüléken. A mechanikus szennyeződések 
által okozott károsodás csak betétcserével szüntethető meg. A szavatossági idő 1 
év A forgalmazó a szervizelést egy éven túl is folyamatosan ellátja költségtérítés 
ellenében, a közölt feltételek szerint. A fenti károsodások nem számítanak sza
vatossági hibáknak, így kiküszöbölésük költségtérítés ellenében történik. A 
készülékek áthelyezését, szervizelését, javítását, a betétek cseréjét csak a forgal
mazó szakemberei végezhetik. Ennek az adásvételi szerződésben is rögzített megál
lapodásnak a megsértés a szavatosság elvesztésével jár. 

9. 5- HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Az előírtak szerint üzembehelyezett készüléket kizárólag a forgalmazó által erre a 
feladatra kioktatott és balesetvédelmi oktatásban részesített személy kötheti be és 
szervizelheti, az előszűrő tisztítását kivéve. Különösen ügyelni kell arra, hogy üzem 
közben a készülék ne kerüljön túlnyomás (max. 4 kg/cm2) túlságosan magas 
hőmérséklet (max. 50 C) túlságosan alacsony hőmérséklet (min. 0 O alá. Különösen 
ügyelni kell arra is, hogy a készülékbe cak tiszta vizet vezessünk, mert a tisztítat
lan víz, vagy bármilyen idegen folyadék a készüléket tönkreteheti és maradandó 
károsodást okozhat a felhasználónál. 

Figyelem: A felhasználás megkezdése előtt meg kell győződni a bekötések 
helyességéről. A készülék bármely részének megbontása tilos! Javítás, vagy bár
milyen segédeszközzel történő beavatkozás csak a hálózatról történő kikötés és a 
teljes vízmentesítés után történhet. Leállítás, raktárba vétel, vagy áthelyezés előtt 
a készüléket vízteleníteni kell. 

9. 6. MECHANIKAI KONSTRUKCIÓ 

A készül'ék hegesztés nélkül, rozsdamentes acél mélyhúzásos formázásával készül. A 
készülék két fő részből, az előszűrőből és a Pi vizet előállító készülékből áll. A Pi vizet 
előállító készülék fő darabjai az alábbiak: köpeny a kifolyó csővel és a betét rögzítővel. 
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Fenékbontás a rögzítő csavarokkal SUS 304 betétes műanyag. Betét. A betét ele-
meit korábban már ismertettük az 1. pont alatt. A készüléket a csatlakozó csövekkel, 
az acélcsappal és a kifolyó csővel együtt szállítjuk és szereljük fel, mert ezek lénye-
gi elemek. A készülék állványzatot, vagy külön alapozást nem igényel. 

9. 7. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS 

A készülék az előszűrő tisztításán kívül külön karbantartást nem igényel, meghibá-
sodása csak helytelen használat esetén fordulhat elő. Ilyen esetekben a forgalmazó 
által a gépkönyv 5. pontjában közöltek szerint kell eljárni. A szervizelést a forgal-
mazó félévente, fél évig díjmentesen elvégzi. A készüléken javítást csak szakképzet, 
és erre a feladatra felkészített személy végezhet. 

Figyelem! Tilos a készülék köpenyének, betétjének, vagy előszűrőjének meg
bontása. 

9. 8. RAKTÁROZÁS 

A műszaki adatokban felsorolt tárolási előírásokon kívül egyéb követelmény nincs. 
A gépkönyv a MSZ 11821-74 sz. szabványban előírtak szerint készül. Figyelem! A 
raktározott készülék is csak max. 30 hónapig működőképes. 

9. 9. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT 

Az analízis teszt eredménye 
Klór maradék 0,05 ppm alatt 
Kalcium 17 mg/l 
Foszfor 0,28 mg/l 
Magnézium 4,1 mg/l 
Kálium 2,6 mg/l 
Baktérium (coli b.) negatív 
Összes Metán 0,002 mg/l alatt 
Kloroform 0,0005 mg/l alatt 
Klórmetán 0,0005 mg/l alatt 
Ammónium 0,0005 mg/l alatt 
Áteresztő képesség 8 l/perc 
Összképessége 10,52 nVVnap 
Bioenergia 1500 gauss 

9. 10. FORGALOMBAHOZATALMI ENGEDÉLY 

Kermi engedélyszáma: 41-2149/92 
ANTESZ engedélyszáma: 756-6/1994. 

A Pi víz forgalmazásának engedélyét a területileg illetékes állategészségügyi és 
élelmiszerellenó'rző állomások jogosultak kiadni. Azt a krimit, ami az engedélyezés 
körül zajlott Agatha Cristi csak azért nem tartaná méltónak a megörökítésre, mert 
aránylag kevés fizikai halál fordul elő. Ha kíváncsiak majd máskor elmesélem. Most 
inkább egy rendkívüli jelentőségű kísérletsorozatra hívom fel figyelmüket. 
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10. 0. AZ ANYATEJ SZEREPE 

Mint arra máshol hivatkoztunk, különféle megfigyeléseink és egyes 
tesztjeink arról számolnak be, hogy az anyatej termelése nagy 

mértékben növekedik, ha az anyák a szoptatás időszakában rend-
szeresen Pi vizet fogyasztanak. 

Az anyatej élettani szerepének jobb megértését szolgálja C. 
Lanting 1994. Groninger vizsgálata. Az anyatej a bébitápszereknél 
az agy fejlődése szempontjából előnyösebb. A vizsgálatok több 

száz gyerekre terjedtek ki. Az adatok szerint azoknál a gyerekeknél, 
akik születésük után legkevesebb három hétig anyatejet szophat

tak neurológiai rendellenességet pl. mozgáskoordinációs 
zavarokat, beszédzavarokat stb. csak fele akkora arányban talál
tak mint azoknál a gyerekeknél, akiket bébitápszerekkel táplál
tak. Az élet kezdeti szakaszában kapott táplálék, valamint az any
atejben és tápszerben lévő víz szerepet játszik az idegrendszer 
kialakulásában és annak funkcióiban. 

A szoptatott gyerekek túlnyomó része, (77%) normálisan fejlődött 
a kilenc éves korban elvégzett vizsgálat szerint és csak 13%-nál 
tapasztaltak minimális vagy nagyobb neurológiai rendel
lenességeket. 

A tápszereket fogyasztó gyerekek közül 24%-nál találtak reflex 
stb. zavarokat. Lanting a vizsgálatoknál számításba vette az anyák 
képzettségét, társadalmi helyzetét és más motivációkat is és tapasz
talatai meggyőzőek. 

A kutatások jelenlegi szakaszában más kutatókkal egyetértésben 
úgy vélekedik a holland szerző, hogy a különbségeket az anya
tejben lévő hosszú molekulaláncú zsírsavak okozzák azzal, hogy 
serkentik az agy fejlődését. A gyerekek a magzati élet során a méh
lepényen keresztül hozzájutnak ezekhez a zsírsavakhoz, de egy 
hónapos korukig nem képes szervezetük ezeket önállóan előállí
tani. A bébitápszerekből viszont hiányoznak ezek a zsírsavak. Még 
meglepőbb adatokat kaphatunk, ha a vizsgálatokat kiterjesztjük az 
anyatejben lévő víz (Pi víz) és a bébitápszerek elkészítéséhez használt 
viz (csapvíz) közötti különbség megfigyelésére is. 

Természetesen a történet megfordítva is fontos lehetőséget 
mutathat be, nevezetesen azt, hogy ha a tápszereket Pi vízzel 
készítjük el, akkor a különbségek az anyatejet fogyasztó és a bébitáp
szert fogyasztó gyermekcsoportok egyes tagjainak az agyának a 
fejlődése között lényegesen csökkennek, vagy teljesen eltűnnek. 
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Két tényezőt kell fehát figyelembe vennünk. Az első a Pi vizet 
fogyasztó anyák tejtermelésének növekedése. így anyatejhez juthat
nak azoknak az édesanyáknak a gyermekei, akik nem tudják gyer-
meküket szoptatni. A másik a Pi viz szerepe a bébitápszerek élet-
tani szerepének fokozásában, amit a magyar, román, szlovák 
lengyel, német anyák már most igénybe vehetnek. Külön ki kell 
térni a vegyszermentes természetes táplálékok rendkívüli 
fontosságára a terhes és szoptatós anyák táplálásában, valamint az 
újszülöttek táplálásában. Az ide vonatkozó tételes vizsgálatok csak 
a legutóbbi években kezdődtek el. Azért tartottuk fontosnak ezt 
a rövid fejezetet, hogy ösztönözzük a kutató és felvilágosító munkát. 
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IL FEJEZET 

1. 0. MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI 
TECHNOLÓGIÁK RÖVIDÍTVE 

Ezeket az adatokat két csoportra osztottuk. Az első csoportba a 
japán kísérletekre alapozott japán technológiákat soroltuk, a 
második csoportban a japán alapkísérletekre alapozott hazai 
munkákat és az ezek segítségével kialakított magyar eljárásokat 
mutatjuk be. Természetesen ezek az ismertetések nem terjedhet
nek olyan mélységig, hogy szabadalmi jogokat sértsünk. 

1. 1. JAPÁN ELJÁRÁSOK. NÖVÉNYTERMESZTÉS 

Ha a növények magvait Pi vízzel csíráztatjuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a csírázás gyorsabban megkezdődik és a csíranövények növekedése 
gyorsabb mint a kontroll növényeké. A Pi vízzel öntözött 
csíranövények sűrű gyökérzetet képeznek és harmonikusan 
növekednek, egymással szinkronban fejlesztik a leveleiket és a 
gyökereiket. így abban az esetben, ha rendkívüli körülmények 
közé kerülnek jobban tudnak ellenállni a kedvezőtlen hatásoknak 
pl. rossz vízháztartású levegőtlen talajok, szárazság, kevés, nehezen 
felvehető táplálék, rossz talajszerkezet, alacsony légnedvesség, 
hirtelen hőmérséklet változások, fagyok. 

Természetesen a nagyobb ellenálló képesség, a jobb alkal
mazkodás a körülményekhez azt eredményezi, hogy a Pi vízzel 
öntözött növények termése, a kontroll növények termésénél min
den esetben megbízhatóan több lesz. 

Az értékesíthető termékek minősége még ennél is fontosabb. 
A termések jobb minőségét a piac kétféle módon is honorálja. 
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Az első közvetlen honorálás az, hogy a Pi vízzel kezelt növények 
terméseiből az első osztályú, legmagasabb árkategóriába sokkal 
nagyobb hányad kerül, mint a kontroll növényekéből. A különb
ség 40%-ot meghaladhat. 

A második honorálás az, hogy mivel a Pi termékek a Bio Controll 
System előírásai szerint vegyszermentes módon készülnek, az így 
nyert bio termékekért általában minimum 50%-kal magasabb felárat 
fizetnek a kereskedők. 

Azaz több termést tudunk elérni 30-40%. Jobb minőségű ter
méket tudnak termelni 40-70%. Mivel ez a tény a teljes meny-
nyiségre vonatkozik a nyereség kettős. Vegszermentes terméket 
tudunk előállítani, aminek ára sokkal magasabb, 50-150%. így meg
valósítjuk a környezetünk tisztítását, megvalósítjuk a korszerű, 
méregmentes táplálkozás követelményét, megvalósítjuk a 
mezőgazdasági munka tényleges értékének és elismertségének 
helyreállítását. Ezzel szemben minimális anyagi eszköz többletre 
van szükség. A beruházás költségeit a többlettermés fele fedezi. 

Természetesen a növénytermesztési techológiák nem Pi vizes 
öntözésből állnak, hanem ennél bonyolultabb a feladat. 

Meg kell felelni a gazdaságosság követelményének, a tartós 
hatás követelményének, a jelenleg használatos eszközök felhasz
nálhatósága követelményének, az egyszerűen elsajátíthatóság 
követelményének. Ezeket a követelményeket több megoldással 
is ki tudjuk elégíteni. A bevált megoldások közül kettőt mutatunk 
be. 

Az első az ún. Akane föld felhasználása. Ez egy speciális kom
posztszerű növénykondicionáló föld előállítás. A kész Akane föld 
zsákos vagy ömlesztett állapotban kerül forgalomba. Az Akane 
föld minden műtrágya szóró berendezéssel kijuttatható a talajra és 
a jelenleg is használatos talajművelő gépekkel a talajba keverhető. 
Használatának legfontosabb lépései: 

Speciális Pi koncentrált oldattal a vetésre kerülő magvak 
előkezelése meghatározott ideig. Az Akane föld elkészítése maxi
mum 6 hónnapal a felhasználás előtt. Az Akane föld kiszórása a 
talajra és talajbakeverése a vetés mélységének megfelelően. 
Kelesztő Pi vizes öntözés javasolt. 

A második az ún. folyékony Akane felhasználása. 
Ez egy speciális folyékony növénykondicionáló szer. A kész 

folyékony Akane törzsoldatot Pi vízzel a kipermetezés előtt a 
helyszínen célszerű elkészíteni. A hígítás után a folyékony Akane 
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talajkondicionáló szert a jelenleg is használatos növényvédelmi 
berendezésekkel a talaj felszínére kell vetés előtt permetezni, majd 

haladéktalanul vetési mélységnek megfelelő mélységben a tala-
jba kell keverni. A folyékony akane talaj kondicionáló szerrel 
állomány kezelést kell egy ízben végeznünk virágzás előtti lomb 
alá permetezés formájában. A lomb alá permetezés csak a tartós 

hatáskifejtést szolgálja. 
A szer a növényeknél, állatoknál, embereknél káros hatást nem 

feit ki, ezért a lombra, bőrre rákerülhet, rovarokra pl. méhekre 
vagy halakra teljesen veszélytelen. A felszívódás viszont előnyösen 
avökéren keresztül történik. Ha a növény sűrűség megengedi, úgy 
érdemes a folyékony Akane-t a második permetezés alkalmával 
is a talajba sekélyen bekeverni, hogy a Pi hatást hosszabb ideig 
és gyorsabban ki tudja fejteni. 

Használatának legfontosabb lépései az alábbiak. 
Speciális Pi koncetrált oldattal a vetni való magvakat előkeze

lik meghatározott ideig. 
Az Akane koncentrátum elkészítése maximum egy évvel a fel

használás előtt. 
Az Akane törzsoldat elkészítése körzetenként egy helyen a fel

használás előtt maximum fél évvel. 
Az Akane folyékony talajkondicionáló szer elkészítése vetés 

előtt az üzemben. 
Az Akane folyékony talajkondicionáló szer talajra permetezésre 

vetés előtt közvetlen és azonnal vetési mélységben a talajba forgatása. 
Lomb alá permetezés virágzás előtt. 
Sem az Akane föld, sem a folyékony Akane nem tartalmaz a 

hagyományos értelemben vegyszernek minősülő anyagokat 
érdemleges mennyiségben. 

Természetesen Japánban nagy figyelmet fordítottak az Akane 
hatásának a tartamvizsgálatára, a talajszerkezetre gyakorolt hatá
sára, a talaj életre gyakorolt hatásának a vizsgálatára. Az elvégzett 
sok száz érdekesebbnél érdekesebb teszt közül ebből a terület
ből csak néhány mutatunk be. A részletes kísérleti anyag több 
könyv kereteit is meghaladja. Amit bemutatnánk azok az alábbi 
vizsgálatok. 

A talajuntság jelenségének megszüntetése. A talajok savmeg-
kötő képességének megváltozása. A talajszemcsék arányának 
Megváltozása. A gyökerek fejlődése a kezelt talajban, valamint 
a vízelvezető illetve vízmegkötő képesség megváltozása. A talaj-
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élet pl. földigiliszták életfeltételeinek megváltozása. A talajok művel-
hetőségének megváltozása. 

1. 2. A TALAJUNTSÁG 

A talajuntság jelenségét a növénytermesztők jól ismerik. A tala-
juntság akkor fordul elő, ha adott növényt azonos területen hosz-
szabb ideig, mintegy önmaga után termesztjük. A termés meny-
nyisége és minősége az évek előre haladtával rohamosan csökken. 
Vannak növények, amik az önmaguk után történő termesztést azaz 
a monokultúrában történő termesztést többé-kevésbé tűrik és 
vannak olyanok, amelyek a monokultúrát nem tűrik. Ilyen növény 
pl. a spenót. Ezért az Akane-nak a talajuntságra gyakorolt hatását 
spenót monokultúrában tanulmányozták a japán kutatók. A spenót 
különösen érzékeny a talajuntságra. A termesztők szerint, ha har
madik alkalommal termesztünk spenótot önmaga után adott 
talajon, akkor a spenót termésmennyisége már drasztikusan csök
ken. 

Néhány esetben a gazdák főként a nagy területen termesztett 
növények esetében rákényszerülhetnek, hogy pl. kukoricát, búzát, 
árpát, napraforgót stb. önmaga után termesszenek. A spenót jelen 
kísérletben ilyen szempontból csak egy érzékeny tesztnövény, a 
magyar és az európai gazdák számára nincs közvetlen gyakorlati 
jelentősége. Közvetve viszont nagy, mert ez az érzékeny teszt
növény azt bizonyltja, hogy ha Akane föld vagy Akane oldat talaj
kondicionáló szert használok a spenót, vagy más kevésbé érzé
keny növények termesztéséhez, akkor a talajuntság jelensége nem 
fordul elő. 

Kísérleteinkben a spenótot huszonötször sikerül önmaga után 
termeszteni úgy, hogy termés mennyisége nem csökkent. Most 
már feltételezhetjük, hogy nem is fog. Ez a teszt biztosíték arra 
vonatkozóan, hogy közölt adataink monokultúrás termesztést 
feltételezve is helytállóak. A spenótot, mint nagyon egészséges 
növényt Japánban nagy területeken termesztik, mert nagy kereslet
nek örvend. Része az egészséges Japán táplálkozásnak. 

Ki kell itt térnem arra, hogy a Bio Controll System előírásai ter
mészetesen az egyes növények faji sajátosságait, továbbá a külön
féle termesztési módszereket messzemenően figyelembe veszik, 
ezért adott növényekre csak ezeknek az előírásoknak az 
ismeretében alkalmazhatók az Akane módszerek. 
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I A TALAJOK SAVMEGKÖTŐ KÉPESSÉGÉNEK 
MEGVÁLTOZÁSA 

A földön a talajok elsavanyodásának jelensége sajnos közismert, 
Külö nősen nagymértékű ez a káros jelenség a kelet-európai orszá-
gokban. A probléma jelentősége túlnő a mezőgazdaság 

keretein mert kimutatható, hogy az elsavanyodott talajokon ter-
mesztett növények több savas anyagot tartalmaznak, mint a sem-

leges talajokon termesztettek. A végfelhasználó emberi szervezet 
teherbíró képességét ezek a termékek még jobban megterhelik. 

A terhelés egy-egy esetre vetítve szinte elhanyagolhatóan cseké
ly de a hatás minden napos és egész életünket egyre fokozódó 
mértékben végigkíséri. A helytelen agrotechnika következ
ményeként létrejött talaj elsavanyodáshoz az utóbbi években egyre 
gyakoribb, helyenként katasztrófákat okozó savas esők hatása, 
mint fokozó faktor hozzáadódik. 

Az elsavanyodások megakadályozására, a talaj szerkezet 
javítására a tudomány sok módszert ismer. A legismertebb eljárás 
a talajok meszezése. Esetünkben teljesen eltérő jelenségről van 
szó. A Bio Controll System a talajt komplexen szemléli, és nem 
azt javasolja, hogy egyik vagy másik összetevőjét vizsgáljuk meg 
és javítsuk ki a talajnak, hanem azt mondja, hogy a talajt állítsuk 
helyre. Ez ugyanaz a szemlélet mint amit az ember esetében is 
követünk. Az egészet kell vizsgálnunk, nem egyes részjelenségeket. 
Ha a talajt ennek a szemléletnek megfelelően kezeljük, akkor az 
a dolgunk, hogy a talajéletet normalizáljuk teljes vertikumában a 
talajbaktériumoktól a földigilisztákig, a talajszerkezetet javítsuk 
a humifikálás elősegítésével, az optimális víz, táplálóanyag feltá
rás és gázellátás biztosításával, a talaj szemcseszerkezetének javítá
sával. 

A talaj mint minden élőközeg sokkal bonyolultabb összefüg
gések hordozója, résztvevője, katalizátora és elszenvedője mint 
amelyeket a víz belső változásai formájában bemutattunk. 

Az Akane talajkondicionálóknak a talaj savmegkötő képességére 
gyakorolt hatását ezért ilyen összefüggések figyelembe vételével 
kell vizsgálni. Helyes lenne a talaj kémiai, a talaj biológiai stb. 
részterületek után a talaj élet ismeretében a talaj szervezet fogalmát 
bevezetni, és a talajt mint élő szervezetet vizsgálni. Ebből a szem
pontból számos eddig másként értelmezett jelenséget újra górcső 

alá kell vennünk. A növény talaj viszonyt is újra kell értelmeznünk 
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és úgy tekintenünk mint szimbiózist, ahol a két 
élő résztvevő szervezet harmóniájának a megteremtése 
a feladat. 

A talaj savmegkötő képességének változása Akane kezelés 
hatására. 

3- sz. táblázat 

Megnevezés Foszforsav megkötés 

Kontroll 1259 
Akane kezelés 935 

A PO34 ionok megkötésének nagy jelentősége van, mert ez a 
szorpciós képesség a talajtápanyag szolgáltató képességére 
jellemző. A kemoszorpció azért lényeges, mert itt az ionok az 
adszorpciós erőknél nagyobb kötési energiával kapcsolódnak a 
talaj alkotórészeihez. Stabilabb, de ugyanakkor élettani szempont
ból változékonyabb rendszer viszont csak gyengén lúgos, vagy 
gyengén savas közegek esetén alakul ki. Az a jelenség, hogy az 
Akane kezelés hatására a foszforsav megkötés a semleges pH-jú 
talajokéra jellemző alacsonyabb értékkel mérhető, így az elsavany-
odás megfordíthatóságát mutatja be. Ez meg is történik, ha savanyú 
talajainkat folyamatosan (3-4 év) Akane-val kezeljük. 

1. 4. A TALAJSZEMCSKÉK ARÁNYÁNAK MEGVÁLTOZÁSA 

Ezt a jelenséget a 4. sz. táblázattal illusztráljuk. 
A talaj üledék és agyagtartalmának alakulása a BCS kezelés 

hatására. 

4. sz. táblázat 

Megnevezés 100 gr száraz talajban 
üledék agyag 

kontroll 9,53 g 1,28 g 
Akane-val kezelt talaj 14,0 g 4,8 g 

Mindkét tényező vizsgálata mutatja, hogy a talaj szemcse
szerkezete jelentősen javult a kezelés hatására. Az üledék esetén 
a javulás 47% az agyagtartalom esetében 275% volt. Természetesen 

90 



a talaj szemcseszerkezetének kedvező változása a komplex élő 
szervezetekre jellemző módon a többi talajösszetevő jellemző vál-

toz ását is pozitív irányba befolyásolja. 
A gyökerek fejlődése a kezelt talajban. 
A jobb talajszerkezet mint az köztudott kedvező a gyökerek 

fejlődése szempontjából. A talajművelést főként ezért találta fel az 
ember. 

A jobb talajszerkezet biztosítja a mélyrehatoló, dús gyökérzet 
kialakulásához a könnyen áttörhető teret. Ha a növény sziklás 
talaj-ban vagy gyökérnyomás ellenében kényszerül gyökérzetét 
fejleszteni ezt az energia mennyiséget a termés rovására használ
ja fel. 

A kötött talajok illetve a laza talajok vízgazdálkodása, vízáteresztő 
és vízmegkötő képessége sokkal rosszabb mint a középkötött tala
joké. 

Az arany középút itt is érvényesül. Az Akane kezelés a talajok 
ionszerkezetének elektromos potenciál változását idézi elő. A tala
jok szerkezetét a talajkondicionáló szerek a középkötött jó 
vízgazdálkodású talajok fizikai jellemzőinek megfelelően változ
tatják meg. 

A talaj alakos elemeit, szerkezeti elemeit összeragasztó anyag 
a kolloid szemcsék mennyisége is ezzel párhuzamosan nagymérték
ben növekszik. 

1. 5. A TALAJÉLET MEGVÁLTOZÁSA 

Az eddig leírt történések szoros összhangban vannak egymással, 
de a kevező változásoknak a talajéletre is serkentőleg kell hatni. 
A talajéletre gyakorolt kedvező hatást Japánban az ún. földigilisz
ta-teszttel végzik. 

A termésmennyiségek túlzott hajszolása, a nagy mennyiségű 
kemikália használata a rizsföldek talajából kiölték a földigilisztá
kat. 

Ha Akane kezelést alkalmaztak, a földigiliszták megjelentek, 
majd folyamatosan növekedett az egyedszámuk több évig. Az 
egészséges talajélet jelzőszáma a talajokban élő giliszták száma 
db/m2. 

Nagyon figyelemre méltó riasztó jelenség, hogy ha az Akane-
val kezelt egészséges talajokból kivesszük a gilisztákat és azokat 
a hagyományos kémikus szemlélettel művelt talajokba helyezzük, 
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azok rövid idő alatt elpusztulnak! Az ember egy kicsit ellenállóbb 
ugyan, de nem is olyan sokkal! 

Otthoni teszt 

Vegyenek egy elsavanyodott, leromlott szerkezetű, agyonvegy. 
szerezett nagyüzemi táblából földmintát, és helyezzenek abba 
konyhakertjükből földi gilisztákat. Az állatok néhány óra alatt 
elpusztulnak. 

Ugyanezt ismételjék meg Akane kezelést követően. Már az első 
Akane kezelés után találnak olyan földigilisztákat, amelyek nem 
pusztulnak el, de a fél évvel később megismételendő második 
kezelés után már, biztosan többet is. Az Akane kezelés tehát mint 
látják aktív környezetvédelem! 

1. 6. A TALAJOK MŰVELHETŐSÉGÉNEK MEGVÁLTOZÁSA 

Nagyon fontos a gazdálkodók számára az a tény, hogy az Akane 
kezelés hatására a talajszerkezet javulásával párhuzamosan javul 
a talajok művelhetősége. Ez a javulás természetesen elsősorban a 
kötött talajok esetében jelentős. A talajművelés minőségének 
értékelése agrotechnikai, agrofizikai és üzemi szempontból 
történik. Az agrofizikai értékelés megállapítja a művelő eszköz 
talajra gyakorolt hatását, hogy hat a művelő eszköz a hézagtérfo
gatra, a talajszerkezetre, hogyan tapad a művelő eszközre a talaj, 
hogyan préseli tömöriti a talajt. 

Miután a talaj szerkezete rövid vázlatunk szerint is jelentősen 
javul, ezért az agrofizikai értékelés szempontjai szerint is az Akane 
kezelés hatására a talaj művelhetősége jobb lesz. 

Üzemi szempontból a jelenlegi tüzelőanyag árak mellett a művel-
hetőség közel harminc százalékos javulása mintegy húsz száza
lékos költségcsökkenést eredményez, mert javul a termelékenység 
azaz a művelő eszközökkel nagyobb területeket lehet adott idő
egység alatt megművelni. 

Az üzemanyag fogyasztás mellett csökken a kenőanyag 
fogyasztás, valamint növekszik a művelő eszközök élettartama a 
kisebb kopások miatt. 

Az agrotechnikai értékelés szerint az Akane talajkondicionáló
szer kezelés hatására növelni lehet a művelési mélységet, javítani 
lehet a talajszemcsék duzzadóképességét. A talaj kevésbé 
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rögösödik porhanyósabb, egyenletesebb. Ormosságmentes talaj-
művelést lehet végezni. 

Javul a talajszelvény fordítási foka, azaz az alátakarása a tarló-
maradványoknak és trágyáknak, kevésbé kell tartanunk vak-

barázdák előfordulásától. 

1. 7. TOVÁBBI NÉHÁNY JAPÁN TESZT EREDMÉNY 

Bio Controll System módszeeknek az agrár ágazatban történő 
hasznosításához néhány fényképet mutatunk be. 

Lásd: 2. sz. fotó 

Fent: 
A Pi vízzel kezelt rizspalántákról a 3. napon készült kép azt 

mutatja, hogy sűrű gyökeret eresztettek. 
Lent: 
A kontroll rizspalánták még nem eresztettek gyökeret. 
A jelenség a harmonikus fejlődés, azon belül a harmonikus 

növekedés iskolapéldája. 
Érdekes jelenség szántóföldi körülmények között, hogy a Pi 

vízzel kezelt magokból a csíranövények levelei 1-2 nappal később 
bújnak ki mint a kontroll növényeké. Ez nem ellentmondás. A 
mintanövény több tartalék tápanyagot fordít a gyököcske 
képzésére, így sokkal ellenállóbb lesz. 

A Bio Controll System előírásai szerint kezelt rizsnövény továb
bi növekedése is eltér a nem kezelt rizsnövény növekedésétől. A 
kezelt növények növekedésére a harmónia jegyében az jellemző, 
hogy jellegzetesen erős gyökereket növesztenek. Hazánk csapadék 
szegény vidékein ez a tény nagyon nagy jelentőségű, mert a 
növények jobb szárazságtűrését eredményezi. 

Lásd: 3- sz. fotó 

A bal oldalon látható a kontroll növény. 
A jobb oldalon látható a Bio Controll System előírásai szerint 

kezelt növény. 
Az előbbi két képen bemutatott harmonikus növekedés a növény 

teljes élete során jellemző marad. A következő képen a bugaképzés 
időpontját mutatjuk be. 
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Lásd: 4. sz. fotó 

A bal oldali képen a kontroll állományt látjuk. A jobb oldali 
képen a Bio Controll System előírásai szerint kezelt rizs látható 

A BCS szerint nevelt rizs egy héttel korábban hozott termést 
Hazai vizsgálataink szerint az éréskori vízvesztés is eltérően alakul 
(Lásd: később kukorica-kísérletek) A kezelt növények magvai az 
optimális pontig gyakrabban vesztik el szabad víztartalmukat mint 
a kontroll növények magvai, de 15-18% víztartalom körül stabilis 
állapot alakul ki. Innen tovább szárítani már csak drágán lehet 
de úgy tűnik nem szükséges, mert ezek a magvak nem rothad
nak meg a tárolás során. A jelenség tisztázása további vizsgála
tokat igényel. 

A legfontosabb adatsort a betakarítási eredmények adják. Amint 
az várható, a BCS szerint kezelt rizs valóban többet terem. 

A Furukawa községben termesztett rizs kísérleti eredményeit a 
4. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

5. sz. táblázat 

Üzemi rizstermesztési kísérleti eredmények (1983. Furukawa) 

Megnevezés Kontroll BCS-kezelés 

Terület 5,5 a 5,5 a 
Fényezetlen rizshozam 342 kg 435 kg 
Terület 10 a 10 a 
Fényezetlen rizshozam 622 kg 793 kg 
Százalékos arány: 100% 127,5% 

Az azóta eltelt idő alatt a Bio Controll System kezeléssel ter
mesztett rizs vetésterület évről évre nő. Jelenleg több ezer hektár 
Japánban. 

Ez figyelembe véve azt a tényt, hogy Japán területének csak 
mintegy 7%-a művelhető, nagyon nagy szám. 

A módszer terjed Tajvanon, Dél-Koreában, a Fülöp-szigeteken, 
Indonéziában. Természetesen nem csak gabonanövényekkel 
végeztek a japán kutatók vizsgálatok, hanem nagyon sok más 
növénnyel. Ezek közül több 25 éves ún. tartamkísérlet volt, és 
nagyon sok tényező vizsgálatára terjedtek ki. 

A következő kép a dracèna dísznövény termesztését ábrázol
ja. 
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lásd: 5- sz. fotó 

Bal oldalon a kontroll növények láthatók. A levelek lekonyul-
nak, kisebb életképességet jeleznek. Jobb oldalon a BCS szerint 
kezelt növények láthatók. A levelek lándzsaszerűen felállnak, nagy
obb életképességet jeleznek. 

A zöldségfélék termesztésére hazánk éghajlata kiválóan al-
kalmas. A nagyobb termésmennyiségek elérése a jó ter

mőterületeken fontos feladat a költségek figyelembevételével. A 
költségek közül jelentőségével kiemelkedik a műtrágyázási költ
ség ami egységnyi ráfordításra többszörös hozamnövekedést képes 
produkálni. Abban az esetben viszont, ha a növényeinket túlzot
tan műtrágyázzuk a hozamok már nem fokozódnak, sőt csökkent
hetnek. 

Megvizsgálták, hogy a nagy adagú műtrágyázás hatása hogyan 
érvényesül a BCS szerint kezelt növények esetében. 

Lásd: 6. fotó 

A kínai káposzta vizsgálata cserépben az átlagosnál négyszer 
nagyobb adagú műtrágyázás mellett, a BCS szerint kezelt növények 
zöld tömege háromszor annyi lett, mint a kontroll növényeké. 
(Jobb oldali három cserép.) 

A bal oldali három cserépben a kontroll növények vannak. 
Más vizsgálatokat a csírázás körülményeinek további tisztázására 

irányítottak. A csírázás szerepe a növények növekedésének szem
pontjából sorsdöntő. Az alábbi képen a kaiware daikon nevű zöld
ség magvainak csírázását figyelhetjük meg. 

Lásd: 7. fotó 

A bal oldali petri csészében a kontroll csoportot mutatjuk be. 
A lezárt tetejű csíráztató edényben a kicsírázott növények elpusz
tultak. 

A jobb oldali petri csészék a BCS szerint kezelt csoportot mutatják 
be. A lezárt tetejű csíráztató edények fedelét a növények feleme
lik. 

A dísznövények termesztésében a díszparkok építésénél is jó 
hasznát vesszük a BCS szerint kezelt növényeknek. Az átültetés a 
növény esetében nagyon nagy fejlődési törést jelenthet, esetenként 
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a növény el is pusztul. Az átültetéskor a növényt szakszerűen vis
sza kell metszeni. Nem mindenki rendelkezik a szükséges sza
kképesítéssel. 

Lásd: 8. fotó 

Az átültetés 1986. február-márciusban történt. Az út jobb oldalán 
a kontroll, bal oldalt a BCS szerint kezelt csoport figyelhető meg. 
A levelek lehullása után metszés és alakra nyírás nélkül is ered
ményes lehet az átültetés ezzel a módszerel. A jobb oldali képen 
egy BCS kezelt fa fotója látható. 

A ciprusfélék átültetése az örökzöld kedvelők számára különösen 
fontos vállalkozás. Sajnos sok ciprusféle a kevésbé szakszerű átül
tetést nem viseli el, így a kis díszkert tulajdonosok gyakran 
panaszkodnak kudarcról. A BCS szerint kezelt növények az átül
tetést és az átültetés előtti piaci várakozást a nem kezelt növények
nél sokkal jobban birják. 

Lásd: 9-fotó 

A bal oldalon a kontroll növény látható. 
A jobb oldalon a BCS szerint kezelt növényen különösen jól 

megfigyelhető a kifejlettebb gyökérzet és a több levél. 
A palántanevelés során a háziaasszonyok általában a bőség 

zavarával küszködnek, és kedvükre válogathatnak a jobban fejlett 
palánták között. A piacra termelés esetén vagy saját nagy ter
mőterületre történő kiültetéshez viszont már kevesebb vetőmagot 
akarunk felhasználni. Az eredés és a termésképzés szempontjából 
a jól fejlett ellenálló palánták nyerése a cél. A bal oldali palán
tákat BCS módszerrel, a jobb oldaliakat hagyományos módszerrel 
nevelték. 

Lásd: 10. fotó 

A vágott virágok közül pl. a BCS kezelés szerint nevelt és le
vágás után Pi vízbe tett szekfű sokkal tovább megőrzi a frissességét. 
A virágpiac számára rendkívül fontos a vágott virág ok 
frissességének néhány órás meghosszabbítása is. Az alábbi képen 
ezt a lehetőséget mutatjuk be. A képen a vágott virágokat a vágást 
követő 12. napon láthatjuk. 
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Lásd: 11-fotó 

A bal oldalon látható kontroll virág elhervadt. 
A jobb oldalon a Pi vízzel kezelt virág még láthatóan friss. 
Különösen fontosnak tartjuk bemutatni a szkeptikusok valamint 
a burgonya termesztők meggyőzése érdekében a vetőburgonya 

kísérletet. 
A vetőburgonyát két egyenlő részre kell vágni, ügyelve arra, 

hogy a feleken a csirák száma azonos legyen. Azt mindenki elfo-
gadja ténynek, hogy a két fél burgonya darab ugyanazokkal az 

örökletes tulajdonságokkal rendelkezik, a genetikai kódok 
azonosak. Az egyik felét a burgonyának Pi vízbe áztattuk, a hoz
zátartozó másik fél burgonyát csapvízbe. A gyökerek száma a Pi 
vízbe áztatott burgonyák estében tízszer több volt mint a kontroli
nál. 

A krumpli termése mint módosult szár nagymértékben függ a 
hajtások számától. Elegendő a változáshoz 10 percnyi Pi vizes beáz-
tatás egyszeri alkalommal! A Bio Controll Systemmel a hatás 
fokozható és biztossá tehető. Természetesen ez a komplett tech
nológia használatát jelenti. 

Ma, amikor a burgonya ára a csillagok magasságába emelkedett 
a BCS technológia használatával a nagyobb termésmennyiséggel 
a termesztők extra nyereséget tudnának profitálni és a jobb 
minőségű könnyebben eltartható terméssel a fogyasztó is jobban 
járna. 

1. 8. GOMBA MICÉLIUM TESZT 

A gombakomposztot speciális Pi koncentrátummal kezelték, majd 
beoltották. A fehér szín jelzi a micéliumok aktivitását. A kontroll 
átszövető zsákokkal összehasonlítva a kezelt átszövető zsákokban 
a fehér szín a szélek határán teljesen tiszta és ez mutatja, hogy 
még aktív. A kontroll átszövető zsákokban a micélium kevésbé 
szőtte át a komposztot és a micélium szélein a fehér szín már 
elmosódott és ez azt mutatja, hogy már nem aktív. 

A gombát Európában pincékben termesztik. Mi itt a gomba ter
mesztés egy új lehetőségét az ún. gombaházat mutatjuk be. A 
gomba házat partnerünk a Gyöngy Bt. üzemelteti. 

Az általuk előállított Pi gomba nagyobb termésmennyiséget 
képez, a gomba a piacon sokkal tovább adható el, mert frisseségét 
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megtartja. A Pi gomba jobb ízű, egészségesebb táplálék, mert ter-
meléséhez kevesebb vegyszerre van szükség. A rovarok elleni 
védelemről később szólunk. A rovarvédelmet a gombatermesztés 
esetén komoly tudományos felkészültésgű specialistáknak kellene 
a biotermesztés igényei szerint elvégezni. Erre ma még hazánkban 
csak gondolni lehet, tervezni nem. 

Lásd: 12-13-fotó 

A Gyöngy Bt. gombaháza évi 120 tonna sampion gomba ter
mesztésére alkalmas 

1. 9. NÉHÁNY JAPÁN TESZT A2 ÁLLATTENYÉSZTÉS 
TERÜLETÉRŐL 

A Bio Controll System alkalmazása az állattenyésztésben is na
gyon komoly lehetőségeket kínál. Az alábbi képekkel azt érzékel
tetjük, hogy a sertéstartásban a Pi vízzel itatott sertések 
stresszérzékenysége látványosan csökken és adott férőhelyen 
sokkal több állat hizlalható, vagy pedig az ólak kialakításának költ
ségei csökkenthetők. 

Lásd: 14. fotó 

Mindkét kép Pi vízzel itatott állományt ábrázol. A bal oldali 
képen a mélyalmot a BCS adalékkal permetezték, így az bűztelen 
lett. A bűztelen alomba nem raktak petét a legyek, ezért nem kel
lett légyirtást végezni. 

A jobb oldali képen látható, hogy az állatok a szűkösebb férőhe
ly ellenére is nyugodtak. A komplett Bio Controll System tartal
maz egy természetes anyagokból álló takarmányadalékot, egy 
speciális levegő tisztítást is végeztek rajta. 

A sertéstartásnál maradva a vágóérték ábrázolását az alábbi két 
képpel végezzük el. 

Lásd: 15-fotó 

A bal oldali képen egy kontroll sertés hasított félteste látható. 
A jobb oldali képen egy BCS technológiával nevelt sertés hasított 
féltestét tekinthetik meg. Két feltűnő tényre hívjuk fel a figyelmet. 
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Az egyik az, hogy a kontroll állatok húsának színe az idősebb álla-
tok sötétebb vörös húsának színére jellemző. A másik az hogy a 

BCS technológia szerint nevelt állatok értékes húsrészeinek aránya 
sokkal kedvezőbb. 
A japán embereket elsősorban nem a sertéstartási lehetőségek, 

hanem a halászatban való alkalmazhatóság érdekli. 

Érthetően a legtöbb vizsgálatot ennek az érdeklődésnek, ennek 
a fontossági sorrendnek megfelelően a tengeri halakkal és rákokkal 
végezték a kutatók. A tengeri halak pl. a tonhalak frissességének 

őrzése rendkívüli jelentőségű a japán halászok és kereskedők 
számára. Az alábbi felvételek a kifogást követő 33- nap készültek. 

A halakat addig 0 C-os hűtőben tárolták! 

Lásd: 16. fotó 

A bal oldali képen alul a Pi vízzel kezelt hal bőre fényes friss 
maradt. A bal oldali képen felül a kezeletlen hal bőre láthatóan 
elhalványult. Jobb oldalt ugyanezeket a halakat felbontva is bemu
tatjuk. A felső hal húsa kicsit szagos és puha. Az alsó hal húsa 
egészséges halszagú, és feszes. 

A jobb oldali képen felül kezeletlen, alul Pi vízzel kezelt le
pényhal látható. 

A rákok frissességének megőrzését mutatja be a következő fotó. 
A rákok a kifogás után gyorsan veszítenek testsúlyukból. Egy hét 
múlva élősúlyuknak akár a felét is elveszíthetik. A rákok ráadásul 
a piacra szállítás alatt könnyen elpusztulnak, illetve megölik 
egymást. A rákokat, ha sikerül is életben tartani a túlságosan 
legyengült rákok főzéskor szétesnek, így piaci értékük nincs. 

Lásd: 17. fotó 

A bal oldali képen látható kontrollcsoport egy hét alatt 
élőtömegéből 50%-ot veszített és további 20% rák elpusztult. 

A jobb oldali képen a Pi tengervízben tartott csoport az élő 
tömegéből 10%-ot veszített egy hét alatt és csupán 1% rák pusz
tult el. 

A japánok, akik a minőségre rendkívül sokat adnak, nagyon 
vigyáznak a kifogott halak frissességére. 

Az alábbi táblázatban olyan lepényhalak frissességét mutatjuk 
be, amelyeknek a vérét a kifogás után kiengedték, majd a belső 
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szervek meghagyása mellett Pi vízzel kezelt polietilén zacskókba 
tették, lezárták majd 15 napig 5 Cos hűtőben tárolták. 

6. sz. táblázat 

A K érték mérése a lepényhal esetében 15 napon 5 Con tartást követően. 

Megnevezés K érték °/o 

Kezeletlen hasi rész 72,5 
Kezeletlen háti rész 63,0 

Kezelt hasi rész 42,0 
Kezelt háti rész 40,1 

Nyersen fogyasztható (sashimi) hal 0-30 
Főzni való hal 30-60 
Evésre alkalmatlan, romlott hal 60-70 

Mint látható 60 Cos K érték felett a halak nem fogyaszthatók. 
Nyers fogyasztásra már a Pi vizes kezelést követően nem alkal
masak, de főzve még kiválóan felhasználhatók 15 nap 5 C-on tartást 
követően is. 

Nagyon sok példát mutathatnánk még be, de úgy véljük, hogy 
a különféle témák iránt behatóbban érdeklődők kíváncsiságát 
felkeltettük, míg mások számára azt a tényt, hogy a téma rend
kívüli jelentőségű, sikerült alátámasztani a kiragadott és bemuta
tott fotókkal és táblázatokkal is. Ezeknek a lehetőségeknek a hazai 
adaptációja és továbbfejlesztése komoly kihívás, nagy feladat. 
Szerencsés lenne, ha a mi forradalmunk ilyen feladatok vállalásából 
és kifejlesztéséből állna. Építeni ugyan nehezebb, mint rombolni, 
de most az alkotók forradalmáról van szó, akik a puskatusba is 
tudnak virágot faragni. 

2. 0. MAGYARORSZÁGON VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK 

2. 1. KUKORICA TESZT 

Annak megvizsgálására, hogy a Japánban végzett vizsgálatok és a 
gyakorlatban bevezetett technológiák eredményessége a hazai 
körülmények között ugyanolyan-e, vagy más eredményeket 
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kapuk, elismert hazai kutató intézetekben teszteket végeztünk. 
Ezekhez a tesztekhez mi biztosítottuk az anyagokat, eszközöket 

és fizettük a költségeket, de a kísérleteket a megismételhetőség, 
az ellenőrizhetőség, az objektivitás szabályai szerint a fenti intézetek 
kutatói tervezték. 

Ezek a kutatók elismert szakemberek, és munkásságuk garan
cia a kapott adatok valódiságára. 

Az első kísérletet a Pannon Agrártudományi Egyetem kutatói 
végezték 1991- évben az Intézet Dénesmajori kísérleti telepén. 
A kísérlet neve: A Pi víz elnevezésű biológiában használatos 

termék hasznosítási lehetősége. Ennek keretében két vizsgálat 
készült el. Az egyik a Bio Controll System kipróbálása, az ún. 
kukorica teszt. A munkát dr. Stefler Józsefné adjunktus irányítot
ta. 

A kísérlet három részből állt: kisparcellás kísérletek, félüzemi 
kísérletek, nagyparcellás kísérletek. 

A vizsgálatok morfológiai és fenológiai felvételezésekből, a 
csőszám, ezermagtömeg, valamint a betakarított szemtermés adat
sorainak elemzéséből állt. Az elkészült tanulmány a mellékletek
kel együtt negyvennyolc oldal. Ezt a kísérletet részletesen, de 
rövidítve ismertetjük. A másik az ún. dinnyemag teszt. Ezt a munkát 
az azóta elhunyt kiváló kutató dr. Kakuk Tibor főiskolai tanár 
irányította. 

A kukorica teszt 

Ebben a kísérletben a Bio Controll System előírásai szerint két 
kezelést alkalmaztunk. 

A kezelés abból állt, hogy a vetőmagvakat vetés előtt Pi vízbe 
áztatták valamint az Akane föld elnevezésű talajkondicionáló 
szert a talajba keverték. Az Akane föld természetes anyagokból 
álló akitivizált, speciális agyag és más természetes anyagok keve
réke. 

Az Akane földet a vetés előtt kell a talajba keverni a vetés 
mélységével megegyezően. A talajkondicionáló Akane föld ha
gyományos értelemben vett növényi tápanyagot nem tartalma
zott. 

Szerepe kizárólag a Pi energia tartós közvetítése volt. Innen a 
kísérlet körülményeit a kutatók leírásából szószerint idézünk. 
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2.1.1. ELŐZMÉNYEK 

1991. évben a Hemotrade Kft. és japán tudósok kapcsolata folytán 
hazánkba került a Pi viz elnevezésű termék. 

E termék szántóföldi kipróbálására, termésfokozó hatásának 
mérésére került sor a Hemotrade Kft. megbízásából a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karának 
Kísérleti Telepén, illetve a Kaposvári Mezőgazdasági Minősítő 
Inétzet területén. 

A Pi víz elnevezésű szert - továbbiakban hatóanyagot - a 
Hemotrade kft. szállította a kísérleti térre, annak összetételére 
előállítására vonatkozóan adatokat nem közöltek. 

A hatóanyag talajba juttatása, adagolása a megbízó kívánsága, 
illetve előírása alapján történt. 

A parcellák méretéről, az ismétlések számáról a kísérlet vezetó'i 
döntöttek. 

2. 1.2. A KÍSÉRLET KÖRÜLMÉNYEI ÉS MÓDSZERE 

A Pi víz elnevezésű hatóanyag termésfokozó hatásának kipróbálása 
egy tenyészidőben, 1991- évben, egyszerre három helyen történt. 
Három kísérlet került beállításra. 

- Kisparcellás kísérlet - 25,76 m2 területű kisparcellákon, az 
MMI területén 

- Nagyparcellás kísérlet - 0,3 ha, az MMI területén 
- Félüzemi kísérlet - 0,5 ha, a PATE kísérleti telep területén. 

A kísérletben szereplő kukorica fajták: 
1. DEK. EXP 938 SC 
2. KX 1151 
3. SENT MTC 580 S 
4. Florencia 
5. DEK. 8441 SC 
6. Pl 3459 MTC 
7. TC 4507 
8. Pl 3757 
9. TC 4466 
10. Pl 3709 MSC voltak. 
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3,3. KISPARCELLÁS KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI 

2. 1. 3- 1. Csőszám 

A kontroll, illetve a kezelt parcellákon megszámoltuk a tő-, illetve 
csőszámokat. Az adatokból kitűni, hogy a tőszám homogenitása 

elfogadható mértékű. A vetés egyenletes volt, és a vetett magok 
egyenletesen, jól csíráztak és keltek. 

Érdekesség, hogy a kezelések hatására a meddő tövek száma 
ott A kontroll parcellát 100%-nak véve, a kezelt parcellákon 

145%-tól 233%-ig emelkedett. Ugyanakkor a termő töveken is nőtt 
csövek száma a kezelt parcellákon a kontrollhoz képest. 

2. 1. 3- 2. Ezermagtömeg 

A különböző fajtájú és eltérő kezelésben részesített kukorica 
növények betakarításkori ezermagtömege a kezelések hatására 
érdemben nem változott, némi növekedés azonban a III. kezelés
ben részesített parcellákon megfigyelhető. 

2. 1. 3- 3- Betakarított szemtermés tömege 

Tekintettel arra, hogy a betakarításkori nedvességtartalom 
fajtánként és parcellánként eltérő volt, a termésmennyiséget 
egységesen 14% nedvességtartalomra átszámítottuk, és hektárra 
vetítettük. Az eredmények meggyőzően bizonyítják a kezelések 
termésnövelő hatását. A termésnövekedés fajtáktól függően 8,4% 
és 35,8% között alakult. A legnagyobb termés növekedést a 6. Pi 
3459 MTC (35,8%) illetve az 1. DEK. EXP 938 SC hibrid (22,2%) 
produkálta. A statisztikai analízis kezelések fölénye egyértelmű. 
Az itt látható különbségek csak magas tévedési szinten igazol
hatók. Ezért 2-3 év kísérleti eredményei igazolhatják, vagy cáfol
hatják a kimutatott tendenciákat. Kimagasló terméseredménnyel 
reagált minden kezelésre a Pl 3459 MTC. Ez a fajta a kettes és hár
mas kezelést 37,5% termésnövekedéssel hálálta meg. 

2.1.4. A FÉLÜZEMI KÍSÉRLET EREDMÉNYEI 

A félüzemi kísérlet eredményei szerint a betakarított termés men
nyisége a kísérleti parcella és a kontroll tábla összehasonlításában 

103 



jó egyezést mutat a kisparcellás kísérleteken tapasztal
takkal. 

Félüzemi viszonyok között a termés mennyisége 4,9-5,8 t/ha. 
Ez országos viszonylatban igen jónak mondható (14%-os víz

tartalommal). Az eltérés a csőhosszúságban jelentős a kezelt par
cella javára. Átlagban 2,6l cm. 

A tövenkénti csőszám vonatkozásában az eltérések szerények 
mindössze 3,8% a kezelt parcella javára. 

2.1.5. A NAGYPARCELLÁS KÍSÉRLET EREDMÉNYEI 

A nagyparcellás kísérletek eredményei szerint a betakarított ter
més mennyisége a kísérleti és kontroll parcella összehasonlításában 
20%-os eltérést mutat a kísérleti parcella javára. Az eltérés a 14%-
os nedvességtartalomra vetített termés vonatkozásában 24%. 

2.1:6. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK 

A megbízó által kipróbálásra átadott anyag hatóanyag a kisparcel
lás - félüzemi - és nagyparcellás kukorica kísérletben figyelem
reméltó hatást fejtett ki. 

A fontosabb hatások a következőképpen foglalhatók össze: 
- a hatóanyag 1-2 nappal siettette a kelést 
- a meddő tövek száma kissé nőtt, de egyidejűleg nőtt a ter

mőtöveken a csövek száma is, így területegységre vetítve a 
csőszám érdemben nem változott 

- a csőhosszúság a vizsgált parcellán átlagosan 2-3 cm-rel nőtt a 
kontrollhoz képest 

- az ezerszemtömeg érdemben nem változott 
- a termésmennyiség a kezelés mértékétől függően 8,4-37,5% 

közötti mértékben emelkedett 
- az érés szerény mértékben gyorsult a vízleadásban 0,5-0,6%-os 

különbség volt a kezelt állományok javára. 

Az összességéén biztató eredmények értékelésénél 
nyomatékosan figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy csak 
egy év kísérleteit értékelhettük. 

Köztudott, hogy szántóföldi növénytermesztési kísérletekben a 
nemzetközi gyakorlat csak 2-3 év, esetleg 4 év eredményeit tek
inti megbízhatónak. 
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Javasoljuk a vizsgálatok további folytatását. 
Mivel ez a hazai kísérlet a már több évtizede folytatott japán 
kísér letekkel, illetve a japán üzemi tapasztalatokkal azonos ered-

ménvt hozott, mi azt javasoljuk, hogy az üzemek ne évekig kísér
gessenek, hanem alkalmazzák a kipróbált eredményeket. 

Ezekre a vegyszermentes késztermékekre ugyanis jól fizető külföl-
di piac van. Ezeket a termékeket a piac a kommersz termékeknél 
lényegesen magasabb árral honorálja. Ezeknek a biotermékeknek 
nincs kontingense sehova, hanem tetszőleges mennyiségben bevi
hetők a legelzártabb piacokra is, ha állami garancia van arra, 
hogy valóban biotermékek. Ilyen állami garancia azonban nincs. 
Ugye nem akarják elhinni, hogy nálunk, ahol minden fél fela
datra legalább négy ellenőrző engedélyező hatóság van, és azok
nak főhatóságai és a hatóságok koordinálását végző fő, oldal stb. 
hatóságai, erre nincs, pedig a piac megköveteli az állami 
ellenőrzést, amihez a szakértelem több önszerveződésen alapuló 
biotermék ellenőrző szervezetben nemzetközileg elfogadható 
szinten megvan, de a vevők csak az állami pecsétes papírt fogad
ják el. 

Külföldön sincs másként, ott is a papír az úr, főleg ha sok 
számjegy van ráírva. Ebben a valós helyzetben teljesen érthetetlen, 
hogy Közép-Európában a kormányok kizárják hazájuk terme
lőit a piacról azzal, hogy a különféle már meglévő intézetek közül 
nem jelölnek ki régiónként legalább egyet erre a feladatra. 
Ezzel a bűnös késlekedéssel a hazai termelőket hátrányba hozták 
a nyugat-európai termelőkkel szemben. Ha ez nem tudatos, 
akkor a szakmai ismeretek hiánya miatt, ha tudatos, akkor az 
erkölcsi nívó miatt kell elmarasztalni a döntéshozókat. Ha nem 
innánk Pl vizet, bizonyára sokat dühönghetnénk ebben az ügy
ben. 

Nagyon fontos továbbá az a tény, hogy a vegyszermentes ter
mékekre, mint azt könyvünk elején bemutattuk a közép- és kelet
európai régiókban élőknek a gyengébb egészségügyi és szociális 
védelem miatt fokozottabb szüksége van. 

A vegyszermentes termékekre való áttérés közvetlenül és azon
nal hozzájárul környezetünk tisztításához. Ez akkor, amikor a talaj
vizek szennyezettsége helyenként meghaladja a 200 méter 
mélységet, létkérdés. 

A Pi technológiák előnye tehát sokrétű, használatuk létkérdés. 
A vegyszermentes termékek termelését a Bio Controll System 
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szerint úgy lehet elvégezni, hogy a növények termésmennyisége 
nem csökken, hanem növekszik. Ez a növekedés nagyon nagy is 
lehet. A kukorica kísérlet kapcsán elvégzett felvételezések 
kiértékelése már messzebb mutató feltételezéseket is megenged. 
A kukorica Bio Controll System szerinti kezelésének eredményeként 
azt tapasztaltuk, hogy jelentősen növekedett a termésmennyiség. 
A kísérleteket a kutatók szabvány szerint végezték és mértéktartó 
következtetéseket vontak le. Természetsen azoknak a jelen
ségeknek az értelmezése, amelyek ún. korrelációtörő esetek voltak, 
egy kutató számára mindig azt a veszélyt hordozza, hogy ráfogják 
az objektivitás hiányát. 

Ilyen, az átlagostól eltérő eset a kísérlet során több is volt 
Ezek közül kettőt emelnék ki. Az egyik az a tény, hogy egyes 
hibrid kukoricatövek az átlagos 1-2-nél sokszorosan több csövet 
képeztek. Esetenként 6-8 csövet. Ezek a tövek viszont az átlagos
nál általában nagyobb tenyészterülettel rendelkeztek. Ez a jelen
ség azért rendkívül fontos, mert jelzi, hogy a kultúrnövényeink 
genetikai képességét még közel sem használtuk ki. Egyes kutatók 
ugyanis azt feltételezték, hogy a hibridizációval és a modern 
tápanyagellátással már a fajták genetikai képességének a teljes 
kihasználása felé közelítünk. Ezek a jelzések viszont nem 
indokolják ezt a félelmet. Megvizsgáltuk, hogy hogyan alakult a 
meddő kukoricacsövek aránya, mert fenti hipotézisünket 
ellenőrizni szerettük volna. Akkor ugyanis, ha a növény állomány 
belsejében áz átlagnál jóval több cső indul fejlődésnek, de a 
csövek fejlődése a fejlődés valamely fázisában megáll, úgy jog
gal feltételezhettük, hogy a vizsgálatainkat jobb talajokon, mag
asabb tápanyagszint mellett megismételve még markánsabban 
megmutatkoznak majd a tényleges különbségek. 

Nézzük az adatokat. 

7. sz. táblázat 

A meddő csövek számának alakulása a BCS (Pi víz) technológiával kezelt külön
böző kukorica hibridek esetében. 

Meddő csövek száma _____ 

0 II. III.. IV. , 

Átlag: 3,1 9,2 9,0 14,6 
% 100% 296% 290% 470% 
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Miután ebben a könyvben minden tesztet nem akarunk ilyen 
részletesen ismertetni a dinnyemag kísérletet némileg rövidebb 
formában mutatjuk be. 

Az ismert volt előttünk, és ha a könyv elején javasolt tesztet 
elvégezték most már Önök előtt is ismert, hogy a Pi víz kezelés 
hatására a külöféle magvak általában gyorsabban csíráznak, illetve 
a csíranövények növekedése gyorsabb, erőteljessebb, vitálisabb 
A japán kísérletek bizonysága szerint a Pi vízzel kezelt 
csíranövények növekedése olyan erőteljes lehet, hogy az így 
kezelt növények az üvegtetővel lefedett csíráztató edények (Petri-
csészék) tetejét lelökik, ha elég nagy számban vannak, ugyanakkor 
a kontroll csapvízzel csíráztatott csíranövények erre általában 
nem képesek, a legtöbb esetben hamarosan elpusztulnak és 
elrothadnak. 

A kutatók ezeket a kísérleteket megismételték és azt találták, 
hogy a növényi magvak nem csak Japánban csíráznak így, hanem 
Magyarországon is, ha Pi vízzel kezeljük azokat. Valószínűnek tar
tom, hogy ebben az egy témában is végtelen számú kísérletet 
lehetne elvégezni, de ezeket majd önök fogják elvégezni, hogy 
adataink valódiságáról meggyőződjenek. Fontosabb lenne azon
ban, hogy azért végezzünk kísérleteket, hogy új adatokhoz, új 
tényekhez, új lehetőségekhez jussunk. 

A kapott alapadatok azonos szintű ismételgetésével nem na
gyon jutunk előre. A felkészültebb kutatók dr. Kakuk Tibor főisko
lai tanár és dr. Békési Pál, a Mezőgazdasági Minősítő Intézet osztá
lyvezetője pontosan ilyen, új adatokat szolgáltató kísérleti munkát 
végeztek. 

2. 2. A DINNYEMAG KÍSÉRLET 

Ebben a kísérletben Tunéziából származó helyi, kiváló tulajdon
ságokkal rendelkező dinnyefajta hat éves magjait csfráztatták több 
ismétlésben, azonos nagyságú tenyész-edényekben, azonos 
körülmények között, tenyészedényenként 100-100-100-100 magot 
vetve. 

Ezek a dinnyemagvak csapvízben már nem csíráztak ki. Abban 
az esetben viszont, ha Pi vizet adtunk a csapvíz helyett, a mag
vak 31%-37%-37%-36%, átlagosan 35% kicsírázott! 

Aki a csírázásélettanhoz valamelyest ért annak ez a tény perdön
tő. A kísérleteket több éves magvakkal bárki megismételheti. Saját 
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hasonló vizsgálataink mák, repce stb. 3-4 éves magvakkal a fenti 
vizsgálatokat megerősítették. 

2. 3. NÖVÉNYKÓRTANI VIZSGÁLATOK 

A másik csírázásélettani alapozó vizsgálatot a Mezőgazdasági 
Minősítő Intézetben más oldalról, de ugyanilyen szellemben, azt 

mondhatnánk nagyon szellemesen tervezték meg. 
Ebben a kísérletben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy a Pi 

víz hatására változik-e a növények ellenállóképessége. Ezért újsze
rű módon fusárium culmorummal 100%-ban fertőzött őszi búza 
magvakkal végezték a tesztelést. Mi ugyan azt állítjuk, hogy a Pi 
víz fogyasztásra azért van szükség, hogy az egészséges szervezetek 
ne betegedjenek meg, azaz nem a gyógyítás, hanem a megelőzés 
az elsődleges cél, mégis érdekesnek tartottuk ezt a feltevést is. 
Volt ugyanis olyan japán kutatók által elvégzett kísérleti anyagunk, 
ami arra engedett következtetni, hogy a beteg növények képesek 
Pi vizes kezelés hatására meggyógyulni. 

Ez a kísérlet az alábbi volt. 
A japán virágkertészek nagyon sok dracena dugványt importál

nak Dél-Amerikából, elsősorban Brazíliából. A dugványok a brazil 
kertészetekből elindulva két hónapot utaznak, amíg a japán haj-
tatóházakba érnek. Mivel a dracèna dugványok drágák, az a tény, 
hogy a dugványok közel fele a tengeri szállítás során elpusztult 
bakteriális, de főként gombás megbetegedések miatt, nagy károkat 
okozott. Mind a brazil exportőrnek, mind a japán importőrnek 
érdekében állt, hogy egy olyan módszert találjanak, amelyik ezt a 
kárt képes csökkenteni, vagy kiküszöbölni. A dracèna dugványok 
speciális Pi vizes kezelése ilyen, megbízható módszernek bizonyult. 
A megismételt kezelések hatására a megbetegedett dracena 
dugványok is meggyógyultak. A betegség terjedése megállt, új 
hajtások fejlődtek. Ezt a Pi módszert már hat éve alkalmazzák a 
gyakorlatban, azóta továbbfejlesztett változatban! 

Kíváncsian vártuk a kutatók eredményeit mi is, mert a teljesen 
fertőzött magvak kezelése általános vélemény szerint kicsi esélyt 
adott a sikeres beavatkozásra, pláne úgy, hogy csak a csíráztatás 
idejére terjedt ki a vizsgálat és a kezelés is csak abból állt, hogy 
csapvízzel csíráztatták a kontroll növényeket és Pi vízzel a kezelt 
növényeket. Szóval vártunk, de adatokat nem kaptunk, csak új és 
új időpontokat, és újabb és újabb Pi víz igényeket a kísérletekhez. 
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A végén itt is minden kiderült. A Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
szokott precizitásához hűen járt el, ezért saját költségén kétszer 
megismételtette a vizsgálatokat, mert a kutatók maguk sem akar. 
tak a szemüknek hinni. A Pi vizes kezelés ugyanis szignifikán
san 10%-kal csökkentette az őszi búza fusárium culmorum fer. 
tőzését. 

A zárójelentést 1993- április 5-én adták ki dr. Bódis László főigaz
gató-helyettes aláírásával. Lássuk a részleteket. Az anyag terjedelme 
miatt az adatokat kivonatosan közöljük. 

2. 3- 1. ADATOK A HEMOTRADE KFT. KÉSZÉRE A Pl VÍZ 
NÖVÉNYKÓRTANI HATÁSÁNAK KIPRÓBÁLÁSÁRA IN VITRO 

KÍSÉRLETBEN. 

Az 1992-es évben mesterséges úton Fusárium culmorummal 
nagymértékben fertőzött GK. Zombor fajtájú őszi búza vetőma
got állítottunk elő, alapkutatás jellegű egyéb munkáinkhoz. Ebből 
a tételből vettünk ki a kísérlethez szükséges mennyiségű vető
magot. 

Vizsgáltuk a Pi vízzel történő különböző kezelések hatására az 
egészségi állapotban, a csírázóképességben és a csíranövények 
növekedésében bekövetkező esetleges változásokat. 

A vetőmag fuzárium fertőzöttségének a Pi víz hatására 
bekövetkező változását az ISTA (Nemzetközi Vetőmag Szövet
ség) által javasolt szűrőpapír fagyasztásos módszerrel vizsgáltuk 
meg. 

A csírázóképesség vizsgálatát a Magyar Szabvány szerint 
végeztük. A csírázóképesség vizsgálata során a kontroll és a Pi 
vízzel kezelt tételek ép csíranövényeinek hosszát megmértük és 
a kapott értékeket összehasonlítottuk. 

A vizsgálatokat 3 különböző alkalommal ismételtük meg. 

A vizsgálatok eredményei és azok megvitatása 

A vetőmag kórtani vizsgálata során megállapítható, hogy a Pi víz 
hatására a beteg megmintákban a fuzáriummal fertőzött magok 
%-os aránya csökkent. A magokat beborító micélium telepek 
átmérője szemmel láthatóan csökkent. A vetőmag csírázóképes-
ségének vizsgálatakor semmiféle hatást nem tapasztaltunk. Az ered
mények a kontrollal nagyjából megegyeztek. 
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A csíranövények hosszúságában észleltünk változást a Pi vízzel 
kezelt magok hajtásai hosszabbra nőnek, mint a kontrollé. A kapott 
eredmények matematikai-statisztikai értékelése során a Pi víz 

hatására bekövetkezett változások a kórtani vizsgálatok során és 
a csíranövények hajtáshosszában, szignifikánsnak bizonyultak. 
Megismételtük az egész vizsgálatot. Újból hasonló eredményeket 
kantunk. Harmadszorra is végrehajtva a vizsgálatot, ismét ki tudtuk 
mutatni a Pi víznek azt a kedvező hatását, amit a vetőmag fuzári-
um fertőzöttségének csökkentésében a csíranövekedés stimu
lálásában okozott. 

Összefoglalás 

A Pi víz hatására a Fusárium culmorummal fertőzött őszi búza 
vetőmag értékmérő tulajdonságaiban bekövetkező változások a 
következők: 

1. A beteg magmintában a fuzáriummal fertőzött magok %-os 
aránya szignifikánsan csökkent. 

2. A fiatalkori hajtásnövekedés a Pi víz hatására erőteljesebbé 
vált. 

3. A vetőmag csírázóképességét a kezelés nem befolyásolta. 

Úgy véljük a növényekkel folytatható kísérleti és a gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeket bemutattuk. A többi a specialisták, 
kutatók, gyakorló gazdák dolga. 

Általánosan elmondható, hogy már a vegyszermentes ter
mesztésre történő átállás során növekedhet a termés mennyisége 
és javulhat annak minősége. Más fontos és előnyös tulajdonságai 
is nagymértékben javulnak a növényeknek. Ilyenek a szárazság 
tűrőképesség javulása, a talajuntság kivédése, a vírusok, gombák, 
baktériumok elleni ellenállóképesség, azaz a rezisztencia 
növekedése. 

Külön fel kell hívni a gazdák figyelmét arra, hogy a fenti 
lehetőségek páratlanok a piac megszerezhetőségében. Pl. a 
hazánkban gazdaságosan, nagy tenyészterületen termeszthető 
vágott virág exportnak a piacra juttatás hosszú időtartama részben 
gátat szabott. Ha viszont Pi módszerrel neveljük virágainkat, akkor 
azok egészségesek lesznek, több virágot hoznak, esetenként négy-
ötször több virágot, valamint 10-15 napig a vágás után frissen 
tarthatók, azaz a gazda a paicon jobb minőségű árut kínálhat, a 
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kereskedő kockázata kisebb, mert kevesebb a veszteség, és a vevő 
is jól jár, mert sokáig szép marad lakásában a virág. Mindenki jól 
jár és még a környezetünket is védjük, mert a Bio Controll System 
nem igényli a károsító vegyszerek használatát. A többlet beruházási 
igény a virágkertészetekben fél év, maximum kilenc hónap alatt 
a többlet árbevételből megtérül. 

A berendezéseket viszont nagyon sokáig lehet használni 
Hasonló a helyzet a zöldségtermesztők esetében is, ezért több 
primőr termelő gazda használja már a Pi vizet és sokan tárgyaltak 
a komplett BCS módszer bevezetéséről. Itt is az a törvény 
érvényesül, hogy az nyer, aki legelőször van a piacon. Aki korán 
kel... 

Egy érdekes megközelítése ennek a kérdéskörnek Károlyi István 
tolnai illetőségű partnerünk ötlete, aki a kiépített öntözőfürtök újra 
hasznosításának új lehetőségét látta meg a BCS módszerben. 

Aki keres, az talál. 
Eltérő viszont a feladat a szőlő és gyümölcs termesztés 

esetében, mert a mélyen gyökerező évelő növények tartása több 
speciális problémát vet fel. Az első az, hogy a BCS módszert itt 
csak fozokatosan lehet bevezetni az aktív gyökérzónába való 
lejutás ütemében, illetve új telepítéseknél alkalmazható. Az új 
telepítéseknél történő alkalmazás természetesen elsősorban a 
csemete nevelés új módszerének kialakítását követelte meg. Ezt 
a módszert alkalmazhatják a gyümölcsfa iskolák, valamint az 
erdőgazdaságok faiskolái. Ezekben a gazdálkodó egységekben 
kitűnően ki lehet használni az egyébként nehezen, vontatottan 
csírázó magvak jobb csírázó képességét a Pi vizes kezelés 
hatására. Nagyon fontos a gyorsabb és erőteljesebb növekedés, 
valamint az átültetéseknél rendkívüli fontosságot jelent a na
gyobb vitalitás. Japánban a BCS módszer segítségével egész fákat 
lehet minden gond nélkül átültetni. A nagyobb vitalitás az eredési 
% javulásában, valamint a gyümölcsfáknál a koraibb termőre 
fordulásban jelenik meg. Az erdőgazdaságoknak is rendkívül 
fontos az, hogy az új telepítések milyen gyorsan nőnek ki a 
gyomok közül, csökkentve a feltétlenül szükséges ápolási költ
ségeket. 

A gyümölcstermesztésben ezek az előnyök bármilyen fontosak 
is mégis csak másodlagosak. Az első és legfontosabb szempont 
az, hogy vegyszermentes terméket, azaz biogyümölcsöket tudunk 
előállítani. A BCS módszerrel nevelt fákon a termés a kontrolinál 
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szebb és jobb minőségű lesz. A termésmennyiség fokozódik, a 
gyü mölcsök eltarthatósága javul, továbbá a fák élettartama meg-

növekszik. A hosszú, hasznos élettartam nagyon fontos, mert a 
telepítési költségek nagyon magasak. 

-Természetesen egyetlen szántóföldi, kertészeti, illetve erdészeti 
növénytermesztési feladatnál sem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

gyomok és a kártevő rovarok elleni küzdelmet. 
A gyomok ellen a szántóföldi növénykultúrák nagy részénél 

helves agrotechnikával vehetjük fel a versenyt. A zárt, jól művelt 
talajokban fejlődő életerős növények, csakúgy mint a szabad ter
mészetben kialakuló növénytársulásokban, meg tudják védeni 
magukat. Ezért fontos a természetes, egymást támogató növénytár
sulások megfigyelése, az egymást támogató biológiai folyamatok 
feltárása. 

Néhány szántóföldi, kertészeti és erdészeti kultúra esetén vi
szont a gyomok fékentartására hagyományos mechanikus talaj
művelő eszközöket kell igénybe vennünk, élükön a gépi és kézi 
kapákkal. A rovarok kártételének csökkentése már nenezebb fela
dat. A hagyományos növényvédelem rengeteg vegyszert használt 
rovarirtás céljaira is, amely mérgek alkalmazása csak fokozatosan 
váltható fel modernebb, nem károsító módszerekkel. Azt ma már 
senki sem vitatja, hogy a gyomirtó és rovarirtó szerek súlyosan 
károsítják a természet anyag- és energiaforgalmát, megzavarják a 
természetes táplálék láncokat. Bomlástermékeik felhalmozódnak 
a tápláléklánc utolsó tagjaiban, végső soron magában az ember
ben. Erről a kérdésről már szóltunk és bemutattuk ennek 
következményeit, noha korántsem teljeskörűen. A kártevők és a 
kártétel csökkentésére számos biológiai környezetbarát módszer 
áll rendelkezésünkre. 

A kártevők túlszaporodásának legfontosabb módszere az 
énekesmadarak és az erdei vöröshangyák védelme. A madarak 
fészkelőhelyeinek megóvása, az énekes madarak létszámának 
arányos növekedése, általában megakadályozza a rovarinváziókat. 
A vegyszerezések csökkentése vagy elhagyása a madarak létszámá
nak növekedésével jár, mert az énekes madarak mint rovarpusztító, 
azaz a mérgezett rovarokkal önmagukat pusztító szervezetek a veg
yszermérgezés tüneteit ugyanúgy mutatják, mint az ember. A 
legyengült szervezetű énekesmadarak kevesebb fiókát tudnak fel
nevelni és hamarabb elpusztulnak, mint az egészségesek. A rovarirtás 
vegyszerekkel, ezért énekesmadár irtás is egyben. A másik csoport 
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károsodott élőlény a rovarirtószerek áldozataként azok a rabló 
rovarok, amelyek természetes körülmények között a rovarpopulá-
ciókat, mint természetes ellenségek nem engedik túlszaporodni. 

Ezek a tápláléklánc magasabb fokán álló segítőink a vegy-
szerezések első áldozatai mint pl. aranyos bábrabló, rezes futrin
ka, az aranyszemű fátyolka vagy a katicabogarak. 

Természetesen azoknak a kártevőknek a túlszaporodását, ame
lyeknek mint behurcolt rovaroknak az új területeken természetes 
ellensége nem él, más módszerekkel kell megakadályoznunk. 

A legkézenfekvőbb a természetes ellenségek utólagos 
betelepítése. így sikerült a narancsfákon élősködő ausztráliai gyap
jas pajzstetű (Iceya Purchasi) egy utólag betelepített katicabogár 
fajjal (Rodolia Carcinalis) visszaszorítani. Természetesen ez a mód
szer a rovarok életének a táplálék láncoknak alapos ismeretét 
feltételezi. Hiányos ismeretekkel ilyen fontos feladatokat nem 
szabad megkísérelni. 

Egy másik jól bevált módszer a kártevők ellenségeinek pl. fürkész 
darazsaknak a tenyésztése és szabadon bocsátása a védendő 
területen. 

Kipróbált módszernek tekinthetjük pl. a tömegesen tenyésztett 
mesterségesen sterilizált hímek kibocsátását. Ezek a meglévő 
hímekkel versengve rengeteg nősténnyel párosodnak, de a velük 
párosodó nőstények petéi sterilek maradnak. 

Ha ezeket a rovarokat Pi módszerrel neveljük aktivitásuk és így 
védelmező szerepük még nagyobb lesz. A méhészek viszont ezt 
a lehetőséget saját állományuk szaporítására használhatják fel. 
Nagyon elterjedt módszer a feromonok használata. Ezekkel a bioak
tív illatanyagokkal a rovarokat nagy területről rovarcsapdákba lehet 
csalogatni. 

Magyar feltaláló méltatlanul mellőzött szabadalma, hogy ultra
hangokkal egyes rovarokat meghatározott területekről el lehet 
távolítani, így azokat meg lehet védeni. A módszert a magyar 
feltalálók első országos kiállításán mutatták be 1990-ben 
Budapesten. 

Az antropozófusok és bioenergetikusok még újabb módszereket 
dolgoztak ki, amiknek kirpóbálása már több helyen sikeresen 
megtörtént. Ugyanakkor a növényvédő szerek előállítói is mo
dernizálják folyamatosan ismereteiket és új szelektív bioaktív 
anyagokat fejlesztenek ki, amelyeknek károsító hatása jelenlegi 
ismereteink szerint minimális, vagy nincsen. 
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Ezze1 a kérdéskörrel azért foglalkoztam egy kicsit többet, mert 
számos kérdést kaptunk erre vonatkozóan. Természetesen még 
más módszerek is ismertek. Ugyanilyen hosszasan kellene az új 

talajszerkezet védő talajműveléssel is foglalkoznom, de ezt majd 
inkább szakcikkek formájában teszem, hogy a nem specialista 
olvasók velünk maradjanak. 

3. 0. ÉLELMISZERIPARI Pi KÉSZTER
MÉKEK 

Növénytermesztési tesztjeinket nem azért folytattuk, hogy tudáss
zomjunkat kielégítsük, hanem azért, hogy tisztázzuk tudunk-e 
Magyarországon, illetve a környező országokban olyan termékeket 
termeszteni, amiket új jó minőségű piacképes késztermékek ala
panyagaiként felhasználhatunk. 

A biobúzára pl. a biokenyér és péksütemények alapanyagaként 
van szükség. Szlovákiai leányvállalatunk a Biolife S. R. O. Galánta, ezt 
a feladatot sikerrel megoldotta. Irányításával BCS technológiával 1994. 
évben 400 t valósult meg, 1995. évben 1200 t, 1996. évben 2000-2500 
t Pi búza termesztése válik lehetővé. A munkát folyamatosan bővítik. 

Magyarországon Banga János élelmiszeripari mérnök magán 
pékségében kísérleteket folytattunk a Pi kenyér előállításának kidol
gozására. 

Az új módszer biológiai alapja az a közismert tény, hogy a kenyér 
minőségéért a kelés lefolyásáért a kész kenyér eltarthatóságáért első
sorban a búza és a rozs sikérfehérjéi a felelősek. Önök mostanra 
tudják, hogy a Pi vízben a fehérjék nem csapódnak ki, így a sikér-
fehérjék sem. Azt is tudják, hogy a Pi víz felforralásához 8,2%-kal 
kevesebb energia kell, mint a csapvízéhez. Ez a két fontos tény 
lehetőséget biztosított az új eljárás kifejlesztésére. 

3. 1. A Pl KENYÉR GYÁRTÁSÁVAL SZERZETT 
TAPASZTALATOK 

A Pi kenyeret a kaposfüredi pékségben gyártottuk kísérleti jel
leggel, kidolgoztuk a gyártástechnológiát és feltártuk a fogyasztói 
válaszokat. Megvizsgáltuk a kenyér viselkedését, állagát, 
eltarthatóságát, ízességét, az alapanyag kihozatalt, a gazdaságossá
got, valamint a fogyasztóvédelmi lehetőségeket. 
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Azt tapasztaltuk, hogy a Pi kenyér homogénebb, könnyebben 
dagasztható, jobban, egységesebben süthető mint a kont-
roll. Ennek az az alapja, hogy a kenyér viselkedésében 
meghatározó siker fehérjék természetes közegükbe Pi vízbe 
kerülnek vissza. 

A fentiek következtében a Pi kenyér nem szalonnásodik, kevés
bé porlik, a héjától nem válik el, egységes szövetű és az alapa
nyag minőségétől kevésbé függ jó ize. Ha az alapanyag BCS mód
szerrel készült biobúza lesz, úgy élettanilag a kontrolinál még 
egészségesebb lesz/ 

A Pi kenyeret tovább lehet eltartani, mert frissességét hosszabb 
ideig megőrzi. A BCS termékekre ez általánosan jellemző! A Pi 
kenyér árusítási próbájából az derült ki, hogy a fogyasztók néhány 
forinttal többet is szívesebben adtak a Pi kenyérért mint a kont
rollért. 

A hamisítási próbából az derült ki, hogy azok a fogyasztók, akik 
már fogyasztottak Pi kenyeret, azonnal felismerték a nem Pi tech
nológiával készült, de Pi kenyérnek nevezett terméket. Az így 
kínált kontroll kenyereket ezek a fogyasztók olcsóbban sem vették 
meg. 

Számukra már a Pi kenyér vált minőségi termékké és ahhoz 
ragaszkodtak. Gratulálunk és köszönjük. 

A gyártó szempontjából hat oka volt a Pi kenyér sütésének. 
1. A kenyérforgalom harminc százalékkal növekedett. 
2. A többlet költség a sütéshez felhasznált kevesebb energia 

költséggel kiegyenlítődött, azaz nem került többe. 
3. Tudatában volt, hogy tisztább, egészségesebb terméket tud 

adni vásárlóinak, ami erkölcsi siker rövid távon, de további 
fogyasztás növekedést jelent hosszú távon. 

4. Csak minimális beruházást igényelt. 
5. A termékért a fogyasztók szívesen fizettek a jobb minőség 

ellenértékeként néhány forinttal többet. Ez mindenkinek tisz
ta nyereség volt ebben az esetben, mert közös érdeken ala
pult. 

6. A Pi kenyér abban az esetben, ha biolisztből készül és Pi 
élesztőt, Pi sót használunk fel, amelyeket már elő tudunk állí
tani, úgy a Pi vízhez hasonlóan egy tökéletesen tiszta, ember
centrikus élelmiszert, mégpedig egy rendkívül fontos 
alapélelmiszert állíthatunk elő. A bioenergetikai aktivitásról 
már nem is beszélve. Az teljesen természetes. 
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A pi kenyér gyártásához körzetenként egy-egy partner jelent
ését várjuk. A Pi vizes és a bio boltok bizonyára szívesen for-

g a l m a z n á k az új terméket. 
Az új eljárást megyénként egy-egy pékségben be kívánjuk 
vezetni és Budapest kerületeiben is egy-egy pékségben. A hivat-

alos listát természetesen mindig közöljük majd, bár aki folyam
atosan pi vizet fogyaszt azt nem lehet besapni, mert a Pi kenyér 

és a kommersz kenyér között még nagyobb a különbség, mint a 
Pi víz és a csapvíz között, hiszen biobúzából készül. 

3. 2. Pl ÜDÍTŐ ITALOK 

Talán az első helyen kellett volna a Pi élelmiszeripari temrékek 
sorában említenem a Pi BB üdítőital családot, amit nagy sikerrel 
mutattunk be a Koreai Köztársaságban 1993- augusztus 7-október 
7. között Taejonban a Világkiállításon. A termékcsalád megérdem
li, hogy fotón is bemutassuk. (Lásd: 18. fotó) 

A Pi felhős almát Japán piacra, a Pi fehér szőlőlevet, és Pi vörös 
szőlőlevet koreai és nyugat-európai piacra készítettük. A szakem
bereknek tartott kóstolási próbákon ezek a termékek kitűnően 
vizsgáztak. Ha egy kóstolónak az volt a feladata, hogy tíz azonos
nak látszó üdítő ital közül válassza ki a legjobbat, a kóstolók mindig 
a Pi technológiával készült üdítőitalt választották ki. Ennek tisztázása 
után a bioenergiatartalom egy éves biztosítása volt a feladatunk. 
A mérések ennek sikerességét 1994. szeptemberében igazolták, 
így az 1995. évi szezonra már mód volt Pi BB üdítőitalok gyártására. 
A Pi BB üdítő italokat folyamatosan tovább lehet fejleszteni olyan 
ütemben, ahogy a Pi édesítőszerek gyártása megoldódik. A Pi 
édesítőszerek közös jellemzője, hogy kémiailag balra forgatók, 
aurájuk van, ezért nem károsítják a fogakat és a velünk szimbiózis
ban élő bélbaktériumokat. 

A Pi édesítő szerek hazai gyártására a technikai és techológiai 
feltételek adottak. 

Hazánkban az üdítő italok mellett a borok és a sörök fogyasztása 
a legnépszerűbb. 

3. 3. A Pl BOR ELŐÁLLÍTÁSA 

A Pi bort kizárólag Japán piacon értékesítettük, de folyamato
san növekszik a kereslet Koreából, Tajvanról, sőt az USA-ból is. 
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A magyar boroknál jobb nem kell, ezért nem is volt vitás, hogy a 
Pi borokat magyar bioborokból fogjuk készíteni. Jelenleg két Pi bor 
van készen, piacképes állapotban, a Pi kékfrankos Szekszárdi és a 
Pi Zweigelt Szekszárdi. Úgy véljük, hogy sikerünk kötelezővé teszi 
hogy ezt a két magyar rendkívüli és meghatalmazott távol-keleti 
nagykövetünket fényképen is bemutassuk. (Lásd: 19- sz.fotó) 

A Pi borok erdélyi fadobozokban kerülnek Japánban, Koreában 
és Tajvanon forgalomba. A fadobozokat a Hemotrade Tulip S. R, 
O. Oradea cégünk szervezésében székelyföldön gyártják. 
Magyarországon csak a hivatalosan közölt Pi partnereknél lehet 
nagyon behatárolt mennyiségű Pi bort kapni, mert a hazai ár az 
exportnál alacsonyabb, de ez jár a magyarnak! 

A technológiát szigorú titokvédelmi egyezmény védi, ezért te
kintsenek el a részletezéstől. A lényege: bioszőlő termesztés, akane 
talajkondicionáló használata, a Pi viz használata az esetleges per
metezésekhez pl. levéltrágya, a borkészítéshez kizárólag ter
mészetes anyagok használata engedélyezett, a kész bor utólagos 
energetikai aktiválása. 

A Pi bor tehát nem Pi vízből készül, mint azt egyes dévaj 
újságírók állítják, hanem kitűnő minőségű Pi szőlőből. 

3. 4. Pl SÖR MAGYARORSZÁGON 

Ha a borok esetében a magyar borok joggal pályázhatnak is a 
trónra, a hazai söreink esetében már nem lehetünk ilyen elfogul
tak a szlovák, a cseh, az osztrák, a német, a holland, a belga, az 
angol sörök ismeretében. Igaz vannak hazánkban nagy hagyo
mányokkal rendelkező sörgyárak, de a hagyomány csak a kiváló 
sörök alapanyagai között szerepel a víz, a maláta, az élesztő, a 
komló és a cukor társaságában. 

Európa középső és keleti részének sörgyártását a német sör
főző mesterek iskolái alapján fejlesztették ki, így nem csoda, hogy 
ma is a német iskolát tekintjük példamutatónak. 

Erre a kiváló iskolára alapozva kitűnő minőségű készterméket 
lehet gyártani mindenhol, ahol az alapanyag, elsősorban a víz és 
a malátának való árpa minősége, de természetesen a többi alapa
nyagé is az átlagnál jobb. 

A kihívás nagy volt és a siker is az lett. Sikerült német tech
nológiával és magyar alapanyagokból kiváló minőségű sört 
készíteni több kisebb házi sörgyárban. 
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A Siker alapja a viz biztosított, mert a Pi vízzel azonos tisztaságú 
vizet más nem tud előállítani, ezzel az alapanyagok közül egy 

esetében Európa élvonalba kerültünk. Malátának való kiváló 
minőségű Pi árpát csak mi tudunk előállítani és csak mi tudjuk Pi 
módszerrel csíráztatni, ami sokkal ízletesebb, jobb kihozatalú malá

ta előállítást tesz lehetővé. 
Mód van jobb minőségű Pi komló előállítására. Mint korábban 

már bemutattuk van Pi gomba pl. kiváló erjesztő képességű nagy 
vitalitású élesztőgomba előállítására mód, van Pi biocukor, azaz 
minden felhasznált alapanyag esetében rendelkezünk másoknál 
jobb alapanyaggal, valamint az egyik legjobb sörfőzési technológiá
val. Az eredményről győződjenek meg személyesen. 

3. 5. A TARTÓSÍTÓ IPAR ÚJ LEHETŐSÉGE A BIOENERGETTKA 

Ha önök végigtekintik az alapkutatásainkat, valamint tesztjeinket 
akkor bizonyára feltűnik, hogy a Pi módszerek közül milyen sok 
foglalkozik közvetve a tartósítás új lehetőségeivel. Hús frissesség
próba, hal frissességpróba, tojás frisseségpróba, gomba frissesség
próba, tej és vér frissességpróba, zöldség és gyümölcs frissesség
próba, az élő halak életben tartása oxigén nélkül, a laboratóriu
mi fehér patkányok testszöveteinek változatlan állapotban tartása 
18,5 év és más még nem közölt munkák. 

Mindezek a tesztek bizonyítják, hogy bioenergetikai kezeléssel 
az élő szöveteket eredeti, osztódóképes állapotukban lehet meg
tartani mindenféle adalékanyag, tartósítószer, stabilizálószer, 
kemikália antioxidáns adása nélkül. 

Az új módszer környezetbarát, olcsó és nagyon hatékony. A 
biomódszerek közé tartozik ezért, és így nagy jövő előtt áll. 
A bioenergiával tartósítás elvét a Pi vízben alkalmazzuk legelter
jedtebben. Ennek köszönhető, hogy a Pi víz nyári melegben nem 
poshad meg, hanem nagyon sokáig friss marad. A Pi víz frissességét 
mindaddig megtartja, amíg bioenergia-tartalma 20% alá nem 
csökken. Ez több mint hatvan nap. 

A bioenergiával történő kezelés másik elképesztően modern 
módja az élő halakra jellemző értékű bioenergia szinttel törté
nő aktiválása annak a víznek, amelyben a halak élnek. A taejoni 
világkiállításon 100 napig tartottunk életben légmentesen lezárt 
üveggömbökben halakat. A kontroll állatok oxigén hiányában 
24 óra alatt elpusztulnak. Valamennyi módszer lényege az a tény, 

119 



hogy ha az élő szervezeteket körülvevő vízfázist, vagy az eltartani 
kívánt növényi és állati szöveteket folyamatosan a rájuk jellemző 
Pi energiával látjuk el, akkor azok eredeti állapotban maradnak 
meg. Rothadás, bomlás csak akkor következhet be, ha a Pi ener
giaszint csökken. 

Hazánkban kiváló minőségű mini konténereket lehet gyártani 
így, mivel a BCS kerámiák Pi energiaszintje két éves aktiválást 
lehetővé tesz, olyan új tartósítóipar kialakítása lehetséges, ame
lyiket minden háziasszony, kistermelő is olcsón alkalmazhat, mert 
független az aktivitás a befogadó méretektől. 

Az új módszer technikai hátterének kialakítása folyamatban van 
hazai cégek bevonásával. 

A nagyüzemi illetve ipari módszerek kidolgozása viszont még 
további munkát igényel. Ez csak pénz kérdése. Természetesen 
minden célfeladatra speciális aktiváló konténereket kell kialakí
tani. Más konténereket kell a tej, más a tojás, más a hús, más a 
zöldség és más a gyümöcsök részére. 

Milyen érdekes is a mi civilizációnk! 
Ez egy új konténergyártó ipar. Könnyen fertőtleníthetően, újra 

felhasználhatóan kell kialakítani, nem megfeledkezve a Pi energiát 
biztosító betétek cserélhetőségéről. Az új iparággal a hazai bioter
mékek versenytárs nélkül a piacra juttathatók és a kereskedők 
veszteségei ami a termékek rothadásából, fonnyadásából 
keletkeznek kiküszöbölhetők, így a friss nagyobb biológiai értékű 
termékek a fogyasztónak várhatóan nem fognak többe kerülni a 
viszonylag komoly beruházási igény ellenére sem. A másik nagy 
üzleti lehetőség az, hogy a konténereket is exportálni tudjuk. 

Természetesen módunk van a meglévő konzervgyárakban is 
alkalmazni modernizációs céllal a Bio Controll System-et. Az új 
lehetőségek közül csak néhányat emelnék ki. 

A tartósításra váró alapanyagokat mosni kell a konzerviparban 
is. Ha a mosást Pi vízzel végezzük, akkor az egyben egy kismértékű 
előtartósftásnak is felfogható, így segít a termék frissességét 
megőrizni. Ugyanakkor a mosóvízzel nem szennyezzük pl. klór
ral a tartósításra váró alapanyagot. 

A tartósítóipar a különféle késztermékek töltéséhez sok töltőlevet 
használ fel. Ha a töltést speciális ipari Pi vízzel végzik, akkor a 
tartósítószerek mennyisége csökkenthető, vagy elhagyható, így 
értékesebb, tisztább termék állítható elő. Ezeknek a termékeknek 
a piacképessége jobb. 
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A konzervipar a sterilizáláshoz, tisztításokhoz, de a dunsz-
toláshoz is nagyon sok gőzt használ fel. A Pi gőz 8,2%-kal o l -

csóbb Ez nagyon nagy előny ilyen szoros gazdasági versenyben. 
A konzerviparban nagy problémát okoznak a gyorsan romló 

környetszennyező hulladékok. BCS módszerrel a hulladékok 
rothadását teljesen meg lehet olcsón akadályozni, így azok pl. tel-

jesebb értékű állati takarmányként sokáig felhasználhatók marad-
nak, azaz nem szemétként, nem költségként, hanem takar

mányként, azaz árbevételként számolhatunk velük. Ez dupla ha
szon. Több részkérdést a specialisták tovább tudnak fejleszteni. 

Az új konzervipar megteremtheti a megálmodott kert 
Magyarországot, és a sikerért nem kell könyörögni senkinek. A 
siker így a kutatók jóvoltából az új fejlesztés eredményeként egyedül 
a miénk lesz. Magyaroké és mindazoké, akik megértik ez egy 
darab a XXI. századból. 

A komoly tudománynak az alapjai a természetben mindig meg
találhatók. Természetesen a párhuzamoknak csak a lényeges ele
mei azonosak, például az ún. szent romolhatatlanok esetében. 

4. 0. A FEL NEM BOMLÓ TESTEK 
BIOLÓGIÁJA 

Vizsgáljunk meg az előző fejezetben taglalt jelenségnek kapcsán 
néhány a történelemből ismert tényt. Több, a katolikus anyaszen
tegyház történetéből származó adat szerint vannak a katolicizmus
nak olyan szentjei, akiknek teste a haláluk után nem bomlott fel. 
A témát a XIX. század végére Thruston atya dolgozta fel. 

A jelenséget hat megjelenülési csoportra osztotta. 
1. A test nem merevedik meg a hullamerevség állapotában, 

hanem rugalmas marad és átható kellemes illatot áraszt. 
Bomlás nincs. 
Megjegyzem néhány esetben a testüket megtisztító, majd 
önhipnózis útján életfolyamataikat lelassító vagy időlegesen 
szüneteltető indiai jógi esetében is kellemes szagokról szá
moltak be az esetleírók. 
Megjegyzem, hogy a Pi vizet fogyasztók azt tapasztalják leg
előbb, hogy emésztési viszonyaik rendeződnek, és főként 
növényi eredetű táplálékot fogyasztva az ürülékük nem lesz 
bűzös, hanem a szaga semleges lesz, esetenként „kellemes". 
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A legtöbb esetben a változás mindenképpen jól érezhetően 
pozitív. 

2. A test sok idővel a halál bekövetkezése után is meleg ma
rad. 
A Pi vizes kísérleteket szobahőmérsékleten lehet végrehaj
tani pl. a tojás, a tej, a vér összefoglalóan a fehérjék huzamos 
eltartása terén. 

3. Ugyanehhez a jelenséghez kapcsolódik az a megfigyelés 
hogy a halál beállta után sokára vérezni kezdenek a stigmák 
vagy a vértanúság sebei. 

4. A szentek végtagjai a halál után sok idővel több esetben ri
tuális mozgást végeztek pl. áldást osztottak. 

5. A szentek titkos nagy elfelejtett sírjait fényjelenégek jelzik 
néhány esetben. 
Megjegyezzük, hogy a gerjesztett állapotból való vissza
téréskor fényjelenségek keletkeznek. A szentek tehát pl. 
önhipnózis útján vagy más úton emelkedett, gerjesztett 
állapotba tudtak kerülni. 

6. A régi szent testek vagy testrészek gyakran illatos, tiszta ola
jat, szent olajat választanak ki nagy mennyiségben, aminek 
csodatevő, gyógyító erejét számos bizonyíték támasztja 
alá! 

Megjegyezzük, hogy az élő test ilyen olajat ismereteink szerint 
nem tartalmaz, így a jelenséget csak nehezen tudjuk értelmezni, 
de a jelenség létezik! 

Az 5- pontnál szándékosan használtuk az emelkedett kifejezést. 
Ezek a kifejezések ugyanis mint pl. az emelkedett, magasabb rendű, 
felsőbbrendű stb. azt mutatják be, azt sugallják, hogy a szó tar
talmának lényege a Földtől mint alapponttól a földhözragadtságtól 
mint alapponttól való felül emelkedés. Ennek a felülemelkedés
nek, ennek a szárnyalásnak a ténylegesen kisebb gravitáció a valós 
tartalma. Ez úgy lehetséges, hogy adott emelkedett lelkiállapotban 
az ember súlyát nagyon pntosan megmérve azt kisebbnek 
mérhetjük az átlagosnál. A röpdösök a gyönyörtől lelkiállapothoz 
valóban kisebb súly is párosul. Ez a rövid eszmefuttatás felhívja 
a figyelmet egy új lelkifolyamat elemzési szükségszerűségre, 
valamint egy újszerű kísérleti lehetőségre. 

Természetesen nagyon meglepő, hogy ezzel a rendkívül fontos 
kérdéskörrel az orvostudomány egyáltalán nem foglalkozott. 
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A romolhatatlanság jelentése azért is különös figyelmet érdemelne, 
mert tanulmányozásával adatokat remélhetnénk a hosszú, 
egészséges élet kialakításához. 

A testek fel nem bomlását azért kellene kutatni, mert sok eset
látható, hogy az a külső kedvezőtlen körülmények dacára 

következik be. A kedvezőtlen külső körülmények közül megem-
líthetjük az alábbiakat: nedves talajba temetés, bomló testek 
közelébe temetés, járványos megbetegedés vagy járványos 
betegségben elhunytak közé temetés. 

Bobolai Szent András vértanút 1657-ben a kozákok lovak után 
kötözték és városról, városra húzták a földön. A végtagjait leszag
gatták, teste és arca összeroncsolódott. Meleg nyári napon, oszlás
nak indult tetemek közé temették a Pinski temető nedves föld
jébe. A holttestet 1917-ben közszemlére tették ki. Nyoma sem volt 
rajta a hullamerevségnek. A test a fenti sérülésektől eltekintve ép 
volt. Az oroszok 1922-ben a szentet nyughelyéről a Pinski temp
lomból újra elővették, majd Moszkvába vitték. Jelenleg a Bobolai 
Szent András templomban van a test Varsóban. 

Nyughelyére XI. Piuspápa kérésére került vissza Moszkvából. 
Számos más, jól dokumentált eset bizonyítja, hogy a jelenség 
létezik, de mivel nem illeszthető jelenlegi tudásunkhoz, azzal 
foglalkozni sem illik, csakúgy mint számos más jelenséggel. 

A magyarázók kezdetben egy elfelejtett balzsamozási eljárásra 
gyanakodtak, de ez a gondolat rövid időn belül cáfolatot kapott, 
mert orvosi vizsgálatok kétségtelen bizonyítékát szolgáltatták annak 
a ténynek, hogy semmiféle tartósítószer nincs jelen. 

A balzsamozáskor a gyorsan bomló vért, és lágy részeket min
den esetben el kell távolítani. Ezekben az esetekben erről szó 
sincs. 

Van egy olyan jelenség az elszappanosodás, aminek egy válfa
ja lehet pl. az ásványolaj képződés, ami nedves körülmények között 
más, oszlásnak indult testek indukálása mellett megtörténhet. 
Ebben az esetben a bőr megkeményedik és alatta a test szövetei 
egy speciális ammóniás szappanszerű anyaggá alakulnak át. 

Ez a jelenség néhány esetben végbemegy, legtöbbször viszont 
nem. Ebben az esetben is megőrzi a test a formáját. A jelenség 
felhívja a figyelmet a szent olajak keletkezésének fizikó-kémiai 
lehetőségeire. 

A Pi víz tanulmányozása során néhány olyan hasonlóság for
dult elő, ami indokolja, hogy a fenti gondolatokat párhuzamba 
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állítsuk. Úgy véljük a testek fel nem bomlásának jelenségét ener
getikailag vizsgálva a párhuzamokat tartalmi összefüggésekkel 
lehet megtölteni. Tekintettel arra, hogy folyamatosan készülnek a 
bioenergetikai vizsgálatokhoz szükséges vizsgáló eszközök, a 
munkát rövidesen el lehet végezni hordozható műszerek segít
ségével. 

5. 0. A KANÁLHAJLÍTÁS ÉS 
A GABONASZÁL HAJLÍTÁS 

Az utóbbi időben megszaporodtak az észlelések mind az ún. kanál
hajlítás, mind az ún. gabonaszálhajlítás területén. A kanálhajlítás 
címszó alatti jelenséget olyan sokan tudják már Uri Geller példá
ja nyomán előidézni, hogy láthatóan egy általános jelenlevő és 
ható jelenség befolyásolásáról van szó, amit az átlagtól eltérő 
képességgel rendelkezők minden különösebb nehézség nélkül 
meg tudnak tenni. 

A jelenség úgy jön létre, hogy a fém szálakat az ilyen képességgel 
rendelkező ember a saját testében termelt energiával először mint
egy képlékennyé, mintegy olvadttá teszi majd ennek az energiá
nak a megszűnte után az anyag új formációt vesz fel. Mint arról 
már írtam, a különféle erők időlegesen közömbösíthetők, így a Pi 
erő, a gravitációs erő stb. Jelen esetben a rendező erők, a Pi erők 
részleges kioltásáról van szó, így részben új tulajdonságú anyag 
alakul ki. 

Ha gondolatban összekötjük a két jelenséget a fém hajlítást, 
valamint az angliai - sőt most már a magyar gabonakörökben 
meghajolt gabonaszárak esetét a két látszólag eltérő tény között 
van egy összekötő, közös tulajdonság. 

Az anyag kezdetben meglágyul, majd új formájában megszilár
dul. Most a következő lépésben azt kellene bizonyítani, hogy 
az érő gabonatáblák estében tud-e ilyen hatást elérni egy olyan 
ember, aki kanalat tud hajlítani. Ha tud ugyanolyan hatást elérni, 
akkor a két jelenség eltéréseiből az erő eredete meghatározható. 
Az erő természetére mindenesetre jellemző, hogy intelligensnek 
tűnik. 

A kanálhajlítás esetében ez tény. A gabonaszárhajlítás esetében 
pedig egy angliai megfigyelés nyolc napja alatti teljes 
tevékenységszünet a bizonyíték. 
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Tételezzük fel, hogy az erőt ismerjük. Állítsuk azt, hogy az 
általunk taglalt kozmikus energia egy megnyilvánulásáról van szó! 

Mi úgy találtuk, hogy a kozmikus energia tiszta formában is 
jelen lehet ugyan, de többnyire más erők rendező erejeként van 
jelen. Ha az erő határozott kiterjedésű lesz, a jelenlétében a 

gyengébb formákat kiolthatja vagy felerősítheti. Mint látható, a 
határozott kiterjedést nem lehet tagadni, és úgy tűnik más erők is 
vannak jelen, mint pl. gravitációs erők, illetve erős zajok, mint a 
gravitációs erők hullámtermészetű rezgésformái. 

A földsugárzásnak is jelentősnek kell lenni ebben az esetben, 
és az valóban több tízezer gauss, és fényjelenségnek is lenni kell, 
ahogy van is. 

Természetesen a fentiek csak akkor jelenthetik egy szisztem
atikus kutatás alapját, ha a hazai tehetségek vagy Uri Geller bemu
tatja a gabonaszállágyítást, illetve hajlítást. Ez az eszmefuttatás egy
ben példa akart lenni arra, hogy hogyan keressünk gyenge, úgy
nevezett látszólagos kölcsönhatásokat és hogyan próbáljunk új 
ismeretekre szert tenni egy-egy teljes jelenségcsoport összehason
lító megfigyelésével. Ez is egy olyan terület, amit vizsgálni kell 
újra fogékony, nyitott elméknek. 

Rengeteg feladat adódik a vázolt új lehetőségek kihasználásából, 
megvalósításából, folyamatos fejlesztéséből. Egy ekkora feladathoz 
annyi kreatív ember kell és olyan sok logikus gondolkodó, ameny-
nyi nálunk van. 

Többet érünk el, ha egymás kisebbítése helyett nagy felada
tokat vállalunk fel magunk és embertársaink érdekében. Nagyon 
nagy szükség van látókra és gondolkodókra. 

Kérem önöket valljanak azzá, mindenki a maga területén! 

6. 0. ÁLLATTENYÉSZTÉSI TESZTEK 
MAGYARORSZÁGON 

Miután szisztematikusan próbáljuk bemutatni a Pi alapjelenségeket 
és technológiákat, rámutatva az összefüggésekre, most az állat
tartásban elvégzett hazai teszteket mutatjuk be. Ezek közül az 
egyik gazdaságilag legjelentősebb hazánkban a sertéstartásban 
végzett teszt. A hazai állattartási ágazatok között nem kívánunk 
semmilyen szempontból fontossági sorrendet felállítani, de az 
Meghatározó adatnak tűnik, hogy a hazai 78 kg/fő húsfogyasztás-
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bòl a sertéshús fogyasztás 42,6 kg-mal, azaz 54,6%-kal részesedik. 
A sertéstartó ágazatot, az ágazat modernizálását érintő minden 
kérdés ezért kiemelt fontosságú. Kiemelt fontosságú azért, mert 
majdnem minden háztartást anyagilag is komolyan érint. 
Kiemelkedő fontosságú azért, mert noha tisztában vagyunk azzal 
hogy a táplálkozási szokásokat nem tudjuk megváltoztatni, de min
dennél fontosabbnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez képest javít
suk a táplálék jelen esetben a sertéshús és a sertéshús-készít
mények valós biológiai értékét. 

A munkát két lépésben végeztük el. Az első lépésben megvizs
gáltuk, hogy hazai körülmények között a Bio Controll System alkal
mazható-e eredményesen. A második lépésben megvizsgáltuk, 
hogy húsipari készítmények készíthetők-e a Bio Controll System 
elvei szerint, mérhető gazdasági előnyök és vitathatatlanul 
egészségesebb táplálék piacra juttatása mellett. 

Az alapkísérleteket a Szekszárdi Mezőgazdasági Rt.-ben illetve 
a Kaposvári Húskombinátban, majd Gyöngyösön a Thur Húsipari 
Rt.-ben végeztük el. 

6. 1. A Pl VÍZ ITATÁS HATÁSA A SERTÉSTARTÁSBAN 

Szekszárd-Várdombi sertéstelep 1993. 

Anyag és módszer 
Anyagok: A kísérletben felhasznált telepi ivóvizet a Hemotrade 

kft. által felszerelt japán Bio Controll System Life Energy típusú 
vízszűrő berendezésekkel (gyártási száma: IBE 100504, valamint 
IBE 901206) állítottuk elő. 

Kísérleti állatok: 
A gazdaság a Ka-hyb rendszer tagjaként a hibrid setéstenyésztést 

választotta, amit jelenleg saját módszere szerint folytat. Az állomány 
egyedeinek szőre finom, fehér színű, bőrük halványrózsaszín. Az 
állatok feje a törzzsel arányos, középhosszú. A fülek az apai vo
naltól függen vagy előre állóak, vagy megtört előrelógók. A nyak 
középhosszú, izmos, a hát vonala egyenes vagy enyhén ívelt. A 
törzs közepesen hosszú, lapockái, combjai jól fejlett izmokkal ren
delkeznek, terjedelmesek. A csontozat finom, a végtagok szilár
dak. A szaporaság megfelelő volt a kísérletet megelőző időszak
ban, az alatt és azt követően is. 
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Tápok A tápokat a gazdaság saját keverőjében állítja elő. 

Módszerek: A tápok beltartalml értékei mind a kísérleti, mint a 
kontroll csoportban valamennyi paraméterben megegyeztek. 

A paraméterek megállapítása az MSZ 6830 számú a takarmá-
nyok táplálóértékének megállapítása című szabvány szerint történt. 
A statisztikai számításokat Sváb 1981. leírtak szerint végez

tük el. 

Kivitelezés, kísérleti elrendezés: 
A kocákat a kocaszálláson a kísérleti időszak alatt felváltva 

jelöltük a kísérleti és a kontroll csoportba, teljesen függetlenül a 
kocák korától és eddigi teljesítményétől. A kijelölésnél kizárólag 
a sorrendiséget vettük figyelembe. A kocák súlyát csak a szoká
sos mérlegelés alkalmával mértük, így beállításkori testtömegről 
csak korrekcióval beszélhetünk. A kísérletbe vont kocákat a 
kocaszállás bal oldalán, a kontroll csoportot a kocaszállás jobb 
oldalán helyeztük el. 

Az épületek viszonylag kiegyenlített hőmérséklete, páratartal
ma, ellátottsága levegővel, valamint a teljesen azonos technológia 
miatt a két csoport elhelyezése azonosnak tartható. 

A két csoport között csak az jelentett különbséget, hogy a kísér
leti csoporttal Pi vizet itattunk, míg a kontroll csoport csap
vizet kapott. A kezelésbe vont állatokat feltűnő lila jelzéssel lát
tuk el. 

Ugyanezt az elvet alkalmaztuk a malacoknak a battériába 
helyezésénél is. 

A víz itatása az önitató berendezésekből történt. A Pi víz itatását 
úgy oldottuk meg, hogy a kocaszállás, az ellető, valamint a bat
téria vízellátó rendszerét a fővezetéki leágazást követően megny
itottuk a kezelés oldalán és ide iktattuk be a Pi vizet előállító 
MI-220 Life Energy berendezést. 

Ezzel a módszerrel elértük, hogy az így elhelyezett állatok tar
tásának körülményei mind a kezelt mind a kontroll csoport 
esetében megegyeztek egymással az itató víz minőségét ki
véve. 

Eredmények 
A kísérletbe vont kocák ellésének adatait összegezve a 8. sz. 

táblázat tartalmazza. 
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8. sz. táblázat 

A Pi víz itatás hatása a megszületett malacok számára. 

Megnevezés Össz. megszül, é lő malacok holt malacok 
malac száma száma 

Pi vízzel itatott kocák 32 324 301 23 
kontroll 32 310 289 21 
Eltérés 0 +14 +12 +2 

A táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy a Pi viz itatásá
nak hatása van nagyüzemi körülmények között a születendő mala
cok számára. A holt malacok számát megvizsgálva megállapítható, 
hogy biztosított különbség nem tapasztalható. 

A megszületett malacok számának ilyen jelentős növekedését 
nem tételeztük fel a kísérlet tervezésekor, mert a teljes Pi tartástech
nológiának csak egy elemét - igaz az egyik legjelentősebbet a 
Pi víz itatásának hatását - vizsgálhattuk, de mintegy kiemelve 
természetes technológiai környezetéből, csak önmagában, mert 
feltételeztük, hogy valamelyest irányt adó adatokat kapunk arra 
vonatkozóan, hogy érdemes-e a Pi technológiát bevezetni a 
nagyüzemi sertéstartásban, vagy ez kockázatos beruházás. 

Ha a Várdombi sertéstelep éves hízókibocsátását a telep jelen 
állapotában 40 000 db/évnek tartjuk és évi két elletést veszünk 
alapul, akkor a 32 kocára jutó 12 élő többlet malacot mint irány
mutatást nagyon fontosnak kell ítélnünk. A telepen használt mint
egy 2100 koca esetében ez a növekedés ugyanis 0,4375 x 2100 
= 919 db (918,75) többlet malacot jelent egy ellés ciklusban, 
évente pedig a kocaforgóval szorozva, jelen esetben 2-vel 2 x 
919 db = 1838 db malacot jelent. Ha egy élve született 
malac értékét 2500 Ft-nak becsüljük, úgy a Pi víz itatásának 
hatására a gazdaság 4 595 000 Ft-tal nagyobb termelési értékre 
számíthat. 

Nagyon fontosnak tartottuk a kocaszálláson az állatok 
viselkedésének tanulmányozását. Az etológiai megfigyelések adták 
az első fontos támpontot a Pi vízzel kezelt és a kontroll állomány 
közti különbségek minőségének megállapításához. 

Az eltérést az ún. idegenriasztás teszt jól szemlélteti. Ennek 
lényege az a közismert megfigyelés, hogy az egészséges sertésál
lományok az istállóba belépő idegen élőlényt, főként idegen embert 
jellegzetes riasztó hanggal jelzik és egyben fel is ülnek, ha feküdtek. 
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Ez a jelenség annál kifejezettebb, minél kevésbé érzik magukat 
az állatok biztonságban, illetve minél rosszabbak a tartási 
körülmények. 

Megállapítottuk, hogy a Pi vizet fogyasztó kocák statisztikailag 
biztosítottan sokkal nyugodtabban viselkedtek, mint a kontroll álla-

tok. 
Feltételezzük, hogy ez a jobb stressztűrő képesség a termelési 

araméterek javulását kell, hogy eredményezze, ezen keresztül 
gazdaságosságra is pozitív hatást kell gyakorolnia. A megszü

letett utódok számának jelentős növekedésében ez meg is nyil
vánult. 

Az elletőben a kocákat a már ismertetett módon elhelyezve, 
tovább itattuk Pi vízzel a választásig, hogy további adatokat nyer
jünk. A szoptatás ideje alatt a Pi vízzel itatott kocák malacainak a 
száma tovább nőtt a kontroll csoporthoz viszonyítva, mert sokkal 
kevesebb hullott el belőlük. 

Annak a megfigyelésnek a fényében, miszerint a Pi vízzel ita
tott kocák utódai a nagyobb alomszámból adódóan valamelyest 
kisebb élőtömeggel születtek, ez különösen figyelemre méltó 
adat! 

A különbség a kezelt és a kontroll csoport között itt már 
18 malac, ami 6,5%. Évi 40 000 db születést feltételezve ez azt 
jelenti, hogy 2600 db-al több választási malacot lehet előállítani, 
ha a kocákat Pi vízzel itatjuk. Ha egy választási malacot 4000 Ft/db 
áron számolunk az 10 400 000 Ft többlet árbevételt eredményez
ne. 

Figyelembevéve a módszer használatához szükséges beruházás 
igényt, ez azt jelenti, hogy a beruházás renákívül gyorsan meg
térül. 

A malacok választáskori élőtömegének elemzéséből kiderül, 
hogy a Pi vízzel itatott kocák malacainak átlag élőtömege valóban 
kisebb volt a kontroll csoporténál. 

A különbség 0,47 kg/db. Ez a különbség választási malacok 
esetében rendkívül nagynak mondható. Természetesen a nagyobb 
alomszám ezt tökéletesen magyarázza, áe egyben felhívja a figyel
met arra, hogy a Pi sertéstartás több elemének alkalmazása is 
nélkülözhetetlen a kockázatmentes nagyobb termelés biz
tosításához. 

Jelen esetben a Pi takarmányadalék, valamint a vegyszermentes 
Pi takarmánytermesztés jelentőségét kell hangsúlyoznunk. A 
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választásig tartó időszakban a kontroll kocák malacai közül az 
elletőben 48,6%-kal több hullott el, mint a Pi vízzel itatott kocák 
malacai közül. Ha az elhullott malacok arányát csak az elléstől a 
választásig vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a különbség 50% (!) 
a Pi vízzel itatott kísérleti állomány javára. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy az itatott Pi víznek kedvező hatása 
van a megszületet malacok életképességére. Ez a kedvező hatás 
feltételezéseink szerint a Pi vízzel itatott kocák jobb egészségi 
állapotából és ezzel összefüggésben jobb tejtermelő képességéből 
következik. Ezt pontosan mérni nem tudtuk, de a kezelt csoportól 
származó malacok nagyobb súlygyarapodása jól mutatja. 

A Pi vízzel itatott malacok átlagtesttömeg gyarapodása 28,52 
kg/db a kísérletnek ebben a szakaszában is 0,68 kg/db-bal volt 
több, mint a kontrolié amit 27,84 kg/db-nak mértünk. 

Összességében kijelenthető súlyozottan az elletőn mért adatok 
alapján, hogy a Pi víznek kedvező hatása van a malacok testtömeg 
gyarapodására. Ez a kedvező hatás a születéstől a hizlaldára 
kerülésig végig megfigyelhető, és 0,68 kg/db + 0,51 kg/db = 1,19 
kg/db-bal jellemezhető. 

Évi negyvenezer db hízó kibocsátásnál ez azt jelentené, hogy 
47 600 kg többlet testtömeg kerül a hizlaldára, azaz a jelenlegi 
áron számolva (hízó áron!) 165 Ft/kg-al, akkor 7 854 000 Ft töb
blet jövedelmet biztosítana a Pi víz itatása a hizlaldára kerülésig! 
Ez a kedvező hatás a hizlaldában tovább fokozódik. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Pi víz itatása kedvező 
hatással van a sertéstartásban az állatok testtömegének gyara
podására és ez jelentős többlet árbevételt hozhat. Ezek az ered
mények statisztikailag biztosítottak. További fontos biztosítást jelen
tene, ha a Pi technológiának nem csak egy elemét a Pi víz itatását, 
hanem a Pi takarmányadalék használatát, a Pi takarmányok ter
mesztését és felhasználását a Pi só adagolását, a Pi alomkezelést 
a Pi légtechnikát, valamint a Pi állategészségügyi főként prevencóra 
alapozott módszert alkalmaztuk volna. 

Feltett kérdésünkre, hogy nagyüzemben érdemes-e a Pi 
technológiát bevezetni, a kapott adatok birtokában igennel 
válaszolhatunk. A beruházás kevesebb mint fél év alatt meg
térülhet abban az esetben, ha a dolgozók és vezetők szakmai 
felkészültsége mint jelen esetben Szekszárd, Várdombon az 
átlagosnál jobb. 
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Itt kell kitérnünk arra a tényre, hogy a Pi termékek ára a pia-
con lényegesen magasabb, mint a hagyományos termékeké. 1 db 
Pi toj ás ára Japánban 66 Ft, míg a hagyományos tojás ára 32 Ft/db. 

A PI sertéshús kilója 874 Ft, amíg a hagyományos sertéshús kiló-
ja 522 Ft. A viszonylag kisebb különbséget a sertéshús esetében 
az indokolja, hogy Japánban amíg a tojás fogyasztása általános és 
jelentős, addig sertéshúst csak egyes körzetekben kis mennyiség
ben fogyasztanak. 

Az viszont nyilvánvaló, hogy abban az esetben ha a Pi sertés
tartó technológiát eredményesen alkalmaznánk hazánkban, úgy 
egy új drágább terméket tudnánk a piacon - konkurencia nélkül 
_ megjelentetni, amit a jelenleginél olcsóbban tudnánk előállíta
ni-

Az ágazat jelen helyzetében ez figyelemre méltó. 

6. 2. A BIOHÚS ELŐÁLLÍTÁS JELENTŐSÉGE 

A Bio Controll System segítségével előállítható értékes biohúst a 
húsipar új egészségesebb termékek előállítására tudja felhasznál
ni. Ezekre a termékekre az a jellemző, hogy atibiotikum gyógysz
er, hormonkészítmény, növényvédőszer, rovarirtószer maradványt 
egyáltalán nem tartalmaznak. 

A termékek készítésénél a fő szempont az, hogy kizárólag ter
mészetes adalékanyagokat, vegyszermentes fűszereket, 
tartósítókat, stabilizátorokat, emulgeátorokat használjanak és ezek 
mennyiségét is lehetőség szerint csökkentsék. 

A húsok állagának a megóvása már a sertések fogadásakor 
elkezdődik. A Thur Rt. igyekszik stresszmentes körülményeket biz
tosítani a vágást megelőzően. A sertéseket továbbra is Pi vízzel 
kell itatni. 

A vágási technológia más vágóhidakéval azonos, ezért a jobb 
húsminőség és a késztermékek jobb minősége a Bio Controll 
System technológiának köszönhető. 

A vegetáriusok természetesen jogosnak érzik szemrehányásukat, 
hogy miért kerül ez a rész könyvembe. 

Az egyik okot a gazdaságosság szükségszerűségét már elmond
tam. A másik okot a természetben kell keresnünk és ez az ok 
nagyon komoly. Szerveinket tanulmányozva azt találjuk, hogy az 
ember ma inkább mindenvő, ha a tényekhez ragaszkodunk. 
Szerveink nem egy növényevő lénynek a szervei! Az ember fo-
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gazata mindenevő fogazat. Az emésztő traktusa egy mindenevő 
emésztő traktusa. A vakbele noha valóban valaha fejlett lehetett, 
visszafejlődött. A növényevők vakbele különösen jól fejlett. Az is 
tény, hogy a vegetárius táplálkozásra való áttérés azokban az orszá-
gokban, ahol biotermékeket lehet kiváló minőségben és a dolgok 
természeténél fogva kezdetben növényi termékekként kapni 
előnyös, mert toxinmentesíti az agyonterhelt szervezeteket. Ez a 
tény viszont csak addig előny, ameddig az álattenyésztés és a húsi
par ehhez a feladathoz felzárkózik. 

Az is tény ugyanis, hogy számos vegetárius honfitársunkat kell 
különféle hiánybetegség kialakulása miatt kezelésre javasolnunk 
mert a felnőt szervezetek alkalmazkodó képessége, regeneráció
ja csak változatos, teljes értékű vegetáriánus táplálkozás mellett 
tud megvalósulni. 

Ha az arányokat eltévesztjük, ha nem kellő körültekintéssel 
foglalkozunk táplálkozásélettani kérdésekkel, élettani ismeretek 
nélkül, akkor javaslatainkkal akkor is veszélybe sodorhatjuk a 
rászorulókat, ha javaslataink lényege helyes. 

6. 3. Pl HÚSKÉSZÍTMÉNYEK 

A Pi húskészítmények kialakításának az eddigiek szerint tehát több 
előfeltétele van. az első az, hogy olyan sertés és marhahús álljon 
rendelkezésre, amit vegyszermentes technológiával állítanak 
elő az állattenyésztők. Ez mint láttuk, a jól felkészült szakem
berekkel rendelkező gazdaságokban, komolyabb befektetés 
nélkül, a BCS technológiákra alapozva és más hazai módszerek 
alkalmazásával megvalósítható. A gazdaságosság oldaláról 
megközelítve a témát, szintén előnyösnek tűnik az átállás a bio-
hústermelésre. 

Akkor, ha ezeket a biológiailag értékes és kiváló minőségű 
vágóállatokat a húsipar elkülönítetten, új BCS technológia fel
használásával dolgozta fel, az élettani előnyök a fogyasztók számára 
megtarthatókká válnak, esetenként tovább fokozhatok. A BCS tech
nológiával készített húskészítmények íze is jobb. 

A második nagyon fontos különbség a BCS technológiával 
készített biohús termékek és a kontroll termékek között az, hogy 
a Pi termékek készítése során a tartósító szerek használatát 
nélkülözni lehet vagy mennyiségüket csökkenteni tudjuk, így a 
termékek biotermékek maradhatnak. 
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A vizsgálatok természetesen számos szakmai előnyt is feltártak, 
de ezek közül csak azokról ejtünk szót, amelyek a fogyasztók 

számára jelentőséggel bírnak. Az egyik ilyen tulajdonság az, hogy 
biohúsok és a biohúskészítmények vízmegtartó képessége ter-

mészetes szinten marad meg. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a késztermék a boltokban 
gyakorta látható módon nem vizenyősödik el. Különösen sonka 

készítményeknél látni gyakran, hogy a vágási felületen szinte csil
log a kiáramló kötőszöveti víz. 

Ez természetesen súlyos minőségrontó tényező, hiszen a vásár
ló nem vizet kíván venni a pénzéért húsárban még akkor sem, ha 
az a víz a húsnak természetes része. 

A vízmegtartó képesség javulásával összefüggésben a biohúsok 
és a biohúskészítmények süthetősége is javul. A sülő hús nem esik 
össze a serpenyőben, hanem méreteit, állagát a sütés során jellemző 
módon megtartja, az ízanyagok természetes módon alakulnak ki, 
a termék élvezetei értéke növekszik. 

Azoknál a készítményeknél, amiket nem sütve, illetve főzve 
fogyasztunk, még sokkal fontosabb a tiszta természetes ízek biz
tosítása. A számos terméknél tapasztalt vizenyősség illetve vízíz, 
esetenként idegenszerű szag a BCS termékeknél nem fordul elő. 
A harmadik terület a termékek színe, ezzel összefüggésben 
esztétikai értéke. 

A rágási azaz ízlelési próbák során a szekemberek általában 
meglepődve tapasztalták, hogy az idősebb állatok vörösebb, 
sötétebb húsából készült készítményeket a nyolcvanas évek ele
jéig a hazai lakosság ízlésével megegyezően a kóstolók jobb ízűnek 
minősítették, annak ellenére, hogy a színük alapján ezek a húsok 
gyenge minősítést kaptak. 

A fiatal állatok húsa világosabb színű. A vásárlók természete
sen ilyen húsokat keresnek a piacon, de addig, ameddig nem volt 
borjúhús a boltban, a kóstolók sem tudtak objektív véleményt 
mondani az ízről. Mára a piac igényesebb lett, ezért a szín mel
lett a már ismert porhanyósra süthető húsok kellemes tiszta ízét 
választják a vásárlók. A szín és az íz minősége a biológia történé
seivel ott függ össze, hogy az egészséges állatok húsa azért jó ízű 
és azért szép színű, mert a húsokat átszövő hajszálerek a vágás 
és feldolgozás során nem pattannak fel, illetve nem tartanak 
vissza pangó vért. 

A vágás, szúrás helyei kevésbé szövődnek be. 
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Az ösztökélés, hajtás nyomai is kevésbé rontják a húsminőséget, 
vagy nem jelennek meg. Mindezek következményeként kitűnő 
minőségű, ízű és tetszetős kivitelű húsokat és húskészítményeket 
lehet a vásárlóknak kínálni, amik mint biotermékek élettanilag is 
sokkal hasznosabbak. 

A húsipar versenyképességének javítását is szolgálja a Thur 
Húsipari Rt. kedvezményezése. 

Az új termékek egy csoportját a 20. fotón mutatjuk be. 

6. 4. BROILER TESZT MAGYARORSZÁGON 

A tesztet 1992. októberétől folyamatosan az Állatorvostudományi 
Egyetem a T-7/1992. számú kutatás fejlesztési szerződés keretében 
végezte. 

Az anyag több mint ötven szabvány gépelt oldal terjedelmű, 
ezért csak a leglényegesebb elemeket emeljük ki. 

A Life Energy készülék segítségével csapból származó ivóvizet 
kezeltek, valamint a normál csapvizet coli, salmonella, Bacillus 
cereus baktériumokkal és vas-ammónium-citráttal szennyezték, 
majd a Life Energy készülékkel tisztították meg a vizet és az így 
nyert vizekkel 2-7 hetes broilercsirkéket itattak folyamatosan. A 
csirkéket a He-Ross Kft. keltetőjéből vásárolták. 

A tápok alapanyagait a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság takar
mánygyárából vásárolták és a tápokat saját keverő berendezésükkel 
állították össze. A kísérletben felhasznált tápok beltartalmi értékeit, 
így a szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, nyershamu, illetve 
nitrogénmentes kivonható anyag tartalmát az MSZ 6830 szabvány 
szerint állapították meg. A kísérlethez 300 szexált csirkét használ
tak fel. A kísérletet klimatizált állatházban, D-l16 típusú, három
szintes húscsibenevelő battéria felső szintjére telepítették. A 
telepítési sűrűség 80 csirke/m2 volt. A csirkék érkezési átlagtömege 
42,37 gramm volt. 

A teremhőmérséklet fogadáskor 32 C° volt, amit a technológiai 
utasításnak megfelelően három naponta 1 C-kal csökkentettek. Egy 
óra sötét szünet beiktatásával 23 óra megvilágítást alkalmaztak. A 
párásítást a fűtőtestekkel összekapcsolt egyedi tervezésű 
párásítókkal oldották meg. Az érkezést követő négy napon át 
etetőtálcákból, illetve a csibeszállító kartondobozból etettek, majd 
három napos átmenettel tértek át a kézi feltöltésű etetővályúkból 
— ad libitum - történő takarmányozásra. 
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Egy ketrecben 40 állatot helyeztek el és az érkezést követő 2. 
órában megkezdték az indítótáp etetését. A 7. napon áttelepítet-
ték a csirkéket úgy, hogy a telepítési sűrűség, az induló érték felére 

csökkent. 
Van Thoff korábbi elméletével ellentétben ma a víznek az olda-

tok tulajdonságainak kialakításában nem paszív, hanem aktív 
szerepet tualjdonítanak. Oldás révén például változik a gőztenzió. 

a forrás- és a fagyáspont. 
A víz rendkívül elterjedt anyag az élővilágban. A magasabb 
dű állati szervezetek 50-80%-át adja, emlős állatok esetében a 

7sírmentes test víztartalma átlagosan 72%-ra tehető. A víz illetve a 
vizes oldatok aktív szerepet játszanak az életfolyamatokban, azok 
ugyanis oldatok formájában mennek végbe, így pl. az élő 
szervezetben csak hidratált fehérjék végeznek funkciókat. A víz 
poláros vegyület, polaritását sajátos elektronelrendeződése adja. 
Ez a magyarázata annak, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik, mint 
azt kémiai összetétele alapján várnánk. 

A dipólus vízmolekulák különleges tulajdonságokkal ren
delkeznek: 

- igen széles hőmérsékleti tartományok között folyékony hal
mazállapotúak 

- megszilárdulva kiterjednek 
- nagy a fajhőjük, felületi feszültségük, az olvadás- és párol

gáshőjük. 

A módosító tényezők közül legfontosabb a rendszer porozitása. 
Más megfogalmazás szerint: a kapilláris részekben levő víz 
kötöttsége nagyobb, mint a szabad felszínű vizeké (lásd: a 
Lippincott polywater elméletét!) A víz szerkezetének megvál
tozása, a szabad és az ún. kötött víz sajátosságainak különb
sége valószínűleg jelentősen közrejátszik az egyes életfolymatok-
ban is. 

A megbízó szerint a kezelés kedvező biológiai tulajdonságokat 
kölcsönöz az így kezelt víznek. Feladatunk az volt, hogy a szűrt 
csapvizet, a baktériumokkal és szervetlen sóval (vas-ammonium-
citrát) szennyezett illetve az utóbbinak a szűrése után adódó vizet 
(szűrt-szennyezett) fogyasztó brojlercsirkék teljesítményét a 
kezeletlen csapvizet ivókéval hasonlítsuk össze. 

A heti átlagos testtömeggyarapodás alakulását vizsgálva megál
lapítható, hogy szűrt illetve szűrt szennyezett Pi vizet fogyasztó 
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állatok testtömege a 49. napon nagyobb volt, mint az ellenőrző-
csoport átlagos testtömege. 

A 7. hét végén történt záró mérlegelés adatai szerint a Life 
Energy készülékkel megszűrt Pi vízzé alakított eredetileg mester
ségesen szennyezett vizet fogyasztó állatok súlygyarapodása volt 
a legmagasabb 2280,53 + 272,85 g. Azaz a Life Energy készülék 
tökéletesen tisztítja még a szennyvizet is. 

A Pi vizet fogyasztó brojler csirkék 49 nap alatt 2,3 kg-ak let
tek. 

Az állatorvos tudományi egyetem kórbonctani tanszékén 
elvégzett vizsgálatok eredményei nem mutattak ki az alkalmazott 
kezelésekkel összefüggésbe hozható kórokot. 

A kísérlet során a kezelések között az élelmiszerhigiéniai 
megítélésben, a tollfejlődésben, a viselkedésben és az általános 
klinikai állapotban megmutatkozó különbséget nem tapasztaltunk. 

Következtetések 

A japán készülékkel szűrt, illetve szűrt szennyezett vizet fogyasztó 
csirkék testtömeggyarapodása meghaladta a kontroll állatokét. 

A tiszta, szűrésen átment csapvíz itatásának nem volt sem
minemű hátrányos hatása az egészségi állapotra és a vágottáru 
minőségére. 

A kísérleteket a tojástermelésre is indokoltnak tartjuk kiter
jeszteni, első helyen japán fürj igénybevételével, mert a Pi víz itatás 
hatására az ún. letojt fürj állomány újra kezdett tojni. 
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III. FEJEZET 

1. 0. A FOGYASZTÓK TAPASZTALATAI 

Mi is valljuk azt, hogy adatainkat önök akkor fogadhatják kétkedés 
nélkül, ha azokat bárki ellenőrizheti, megismélteheti. Mi azt 
tartjuk, hogy a valódi, hiteles tájékoztatást az önök saját tapasz
talatai szolgáltatják. Ha az embert annyiszor becsapják, mint 
minket, akkor óvatosságra kényszerül, az alábbi tapasztalatok 
mögött egy-egy hiteles ember áll, névvel címmel, aki saját ta
pasztalatait adja át önöknek. Sok azonos tapasztalatot összevon
tunk. 

A személyiség jogok védelme miatt jellemző adatainkat egy-egy 
forgalmazó neve alatt ismertetjük, akik az adatok hitelességéért 
kezeskednek. Természetesen lesz olyan hatóság, aki ezeket az 
adatokat is az asztal alá söpri egészen addig, ameddig adott hölgy 
vagy úr maga meg nem betegszik. 

Sajnáljuk. Mi azt szeretnénk kérni önöktől, hogy világosítsanak 
fel mindenkit, a Pi vizet akkor kezdjék el fogyasztani, amíg még 
nincsenek betegségüknek tünetei. A Pi viz maga a megelőzés. Azt 
kérjük minden fogyasztótól, hogy a tapasztalataikat adják át mások
nak, hiszen ezzel önzetlenül segítenek rajtuk. Milyen más lenne 
a világ, ha naponta csak egy jócselekedetet mindenki feljegyezhetne 
magának. A jócselekedet ugyanis azon is segít, aki jót cselekszik. 
Pláne, ha úgy tudnak jót cselekedni, hogy titokban tudják tartani 
azt, hogy ez önöktől származik. Meglátják, néhány év Pi víz 
fogyasztás után milyen sokan jutnak el erre a szintre. Ez a szint 
pedig már a beavatottak szintje volt számos magas rendű misztéri
umban. Mi ezt kiterjesztjük mindenkire. Az élet maga a magas 
rendű misztérium. 

137 



A Pi vizet fogyasztók két komoly megkülönböztető' jeggyel ren
delkeznek, ami másoknál értékesebbé teszi őket a közösség túlélése 
szempontjából. Az első az, hogy figyelnek a környezetükre, A 
hasznos információkat képesek hasznosítani. Ez a tulajdonság 
élteti, előre viszi a civilizációt. A másik az, hogy figyelnek 
önmagukra, ezért általában a megelőzést választják, ha csak tehetik 
azaz előre látóak. Minden társadalom fejlődésének ez a záloga. 
Nem halogatni kell, hanem cselekedni. Mi azt mondtuk, hogy a 
Pi víz maga a változás, maga a jövő. 

Nézzük kikre támaszkodhatunk. A ma már mintegy százezer 
rendszeres Pi víz fogyasztó közül csak néhány jellemző esetet 
adunk itt közre. 

Lányomnak mondom a menyem is értsen belőle. 

1. 1. VERGER-CENTRUM, VÁRPALOTA, SEMMELWEIS U. 9. 

Sz. Gyula egy középkorú férfi: Két éve fogyasztom rendszeresen a 
Pi vizet. Először az emésztési problémáim múltak el. Korábban 
diétáznom kellett, most bármit megehetek. A székletemet szinte 
percre pontosan beállította. A hajam nagyon erősen hullott. Két 
hónapos Pi víz fogyasztás után egyáltalán nem hullik a hajam. 
Hajmosás után Pi vízzel öblítettem át a hajamat minden alkalom
mal. A hajam rugalmas, kellemes tapintású lett, az erőteljes 
hajzsírosodás megszűnt. Naponta háromszor alaposan áttöröltem 
az arcomat vattára csepegtetett Pi vízzel. Az arcom zsírosodása 
megszűnt, pattanásaim nincsenek, bőröm rugalmas, sima lett. 
Fáradtságérzetem a fogyasztás megkezdése után folyamatosan 
csökkent, majd elmúlt. 

Nagyné egy középkorú asszony: Egy éve fogyasztom a Pi vizet. 
Korábban nagyon fáradékony voltam, mert daganatos betegségem 
volt. A daganat elmúlt, a közérzetem most sokkal jobb. 

Szabóné egy középkorú asszony: A hajam jobb oldalt a hom
lokomnál hullani kezdett, ezért kezdtem el Pi vizet fogyasztani. 
A hajhullás helyét naponta többször kenegettem Pi vízzel. Két 
hónap múlva a hajam teljesen kinőtt. Korábi fáradékonyságom 
elmúlt. 

Dr. M. Judit háziorvos: Jobb a közérzetem, jobb a munkabírá
som. Édesanyám súlyos daganatos beteg volt. A hasában ciszták 
voltak, ezek eltűntek, cukorbetegégére ma nem kell gyógyszert 
szednie. 
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H. István egy középkorú férfi: Egy éve fogyasztok Pi vizet. 
Kezdetben 10 napig kisebb hasmenést okozott. Később kellemes 

közérzetet, jó emésztést biztosított. Csak Pi vizet iszom. 
Huszárné, nyugdíjas: Sokféle betegségen estem át, 74 éves 

vagyok. Mióta Pi vizet iszom, a vesekövem nem rendetlenkedik, 
ellenállóbb a szervezetem, még náthás sem voltam. Nekem na
gyon jót tett. 

M. László egy középkorú férfi: A Pi viz fogyasztása előtt több 
problémám volt. A lábam megtelt vízzel, vízhajtót kellett szednem. 
A Pi víz fogyasztása után ez megszűnt. Állandóan székrekedésem 
volt, ez egy hónap alatt elmúlt. A rendszeres Pi víz fogyasztás 
hatására fáradékonyságom elmúlt, munkabírásom nagyobb, mint 
a betegségeim előtt volt, a közérzetem jó. 

Sz. János középkorú férfi: ízületi bántalmaim miatt sokat voltam 
betegállományban. A térdem gyakran feltelt vízzel, amit le kellett 
szívatni. Egy éve kezdtem el fogyasztani a Pi vizet. Három hónap 
múlva az izületi fájdalmaim elmúltak. A térdemet azóta nem kel
lett leszívatni. A közérzetem jobb lett, fáradtságot nem érzek pedig 
3 km-ről hordom 2 db ötliteres kannával. 

Szabóné középkorú asszony: Fél éve fogyasztom rendszeresen 
a Pi vizet. Emésztési és epebántalmaim egy hónap alatt megszűn
tek. A közérzetem azóta jó. 

Pásztor E., fiatal nő: Egy éve fogyasztom rendszeresen a Pi 
vizet. Állandó fáradékonyságom elmúlt. Közérzetem jó. 

1. 2. JOÓ BT. CENTRUM, BUDAPEST, MURÁNYI U. 1. 

Pi víz fogyasztással kapcsolatos tapasztalataink: 
A Pi vizet rendszeresen érdemes fogyasztanai. A víz hatása egyé

nenként változó, függ a vizet fogyasztó ember szervezetének jelen
legi állapotától. Az életvitel meghatározó a hatásosság szempon
tjából. Reformtáplálkozás mellett napi 2 liter az immunrendszert 
annyira karban tartja, hogy pl. influenzás időszakban sem leszek 
náthás. 

Általános tapasztalat, hogy az emésztést segíti. Székrekedés ellen 
hatásos (ébredés után éhgyomorra egy pohár víz), a veseműködés 
intenzívebb lesz. 

Vesekőképződést gátolja, egyrészt az intenzívebb vesemű
ködés miatt, másrészt a tapasztalat szerint a Pi víz oldja a vese
követ. 
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Gyomorbántalmak, fekély esetén eleinte erősítheti a tüneteket, 
de a vizet tovább fogyasztva a tünetek néhány napon belül elmúl
nak. 

Sokan teljesen rendbe jöttek, a gyógyszereket elhagyhatták, még 
hagymát is tudnak enni azóta. 

Vércukorszintet szabályozza. 
Vízhajtó hatású. Pl. egy hölgy lábdagadását meszüntette, sajnos 

örömében abbahagyta a víz ivását a lába újra dagadt. Azóta folyam
atosan issza a vizet, lába rendben van. 

Méregtelenítő hatású, ez pl. böjt alatt nagyon segíti a szervezet 
tisztulását. A méregtelenítő hatás miatt sokaknál okozott pl. 
szédülést, hasmenést a víz, az ivás kezdetén, kb. 10-12 napig. 

Évek óta meglévő szemölcsök kezdtek leszáradni, kinek a 
hátáról, kinek az arcáról. 

Bőrgyógyász kezdeti tapasztalata: a Pi vizet fogyasztó páciensek 
bőrének állapota stagnál, nem romlik tovább. Jót tesz az arcbőrnek, 
ha reggelente abban mosakodnak. 

Fogmosásnál Pi vízzel öblögetve a fogínyérzékenység, vérzés 
elmúlt. A fogkövesedést gátolja. 

Fáradt szemre külső borogatásként téve nagyon pihentető. 
Voltak, akiknek a hajhullást állította meg. 

Másoknak nőni kezdett a haja (külsőleg is használta a Pi vizet). 
Egy hölgynek a gombás körme kezdett gyógyulni. 

Élénkítő hatású, ezért van akinek este már nem jó, ha issza. 
Sokan jobban alszanak, éjszaka már nem ébrednek fel töbször. 
Energiatartalma miatt segíti a diétát, pl. egy vacsora kihagyásakor 
az ételből nyert energiát pótolni tudja. 

A szomjúságértezet csökkenti. 
Fejfájást elmulasztja. Pl. egy lány, amúgy nem issza a Pi vizet, 

fejfájását 1 pohár víz mulasztotta el egy időre. Mikor újra érezte, 
újra ivott, fejfájása megint elmúlt. 

A stresszt, fárasztó munkát jobban bírják pl. nővéri munka vagy 
kemény fizikai munka után alig ill. egyáltalán nincs izom
láz. 

Vannak, akik egészségesen kezdték inni a vizet, ők nem vet
tek észre semmi feltűnőt, csak isszák és kész, mert érzik, hogy jó 
nekik, a szervezetük igényli. (Pl. egy utazáskor, ha nem jutnak 
hozzá, hazaérve alig várják, hogy megint ihassák.) 

Rákos betegség esetén a daganatfejlődés megállt, a beteg 
közérzete jó, megerősödött. 
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Másnak az erős fájdalomcsillapítók helyett csökkentette a fáj-
dalmait- (Ő sajnos csak napi 1/2-1 liter körül ivott, de így is az 

orvosok által valószínűsített időn túl 4 évig élt.) 
A gyerekek nagyon szeretik, ők még jobban érzik a szervezetük 

igényeit, így ha megkóstolják, utána általában kérik a Pi vizet. 
Előfordult, hogy a Cola meg narancslé helyett is a tiszta vizet 
választották. 

Hörghurotot is rendbe hozott már. 
Asztmás kisgyerekek állapotát jelentősen javította. 
Lábszárfekély is gyógyulni kezdett. 
Homloküreggyulladás elmúlt. 
Még másnaposság ellen is jó: rendszeres Pi víz fogyasztással 

csökken az alkohol iránti igény. 
S. M.-s férfi állapota lényegesen javult a Pi víz rendszeres 

fogyasztásával. A mozgása sokkal rendezettebb, koordináltabb lett. 
Az egész megjelenése sokkal pozitívabb, határozottabb benyomást 
tett, mint azelőtt. 

1. 3- HOGYAN LESZ VALAKI Pl CENTRUM TULAJDONOS 

Krizán Sándor vállalkozó vagyok, 1993- december közepén hal
lottam először Pi vízről barátomtól, Szántó Attilától, aki megis
mertetett az egészséges életmóddal és ennek a víznek a 
lehetőségeiről beszélt velem. Az ő hatására kezdtem el 1994. január
jától komolyan a vegetárius életet. A Pi vízről sokáig nem tudtunk 
közelebbit megállapítani, ugyanis nem lehetett Pi vizet kapni a 
körzetünkben. Később szereztem tudomást róla, hogy lakóhelye
men (Nyíregyházán) már kapható Pi víz. így ettől kezdve, csalá
dommal együtt fogyasztói vagyunk. Első ízben a víz tisztasága lep
ett meg, az energiáját akkor még nem éreztem igazán. Később 
aztán valóban úgy történt minden, ahogy azt a beszélgetéseink 
során hallottam és mások tapaszatalatival is egyezett. Mivel 
rendszeresen sportolok (heti 5 fociedzés) eléggé fáradékony 
voltam, emiatt nemigen tudtam az üzleti életre eléggé koncentrál
ni. 

Egy hónap után megszűnt a fáradtságérzetem, jobb a közérzetem, 
azóta aktívabb vagyok az üzleti életben is. Voltak gyomorpanasza
im, amik szintén elmúltak három hónap aktív Pi víz fogyasztás 
után. Egész nap, ha szomjas vagyok csak Pi vizet iszom, feleségem 
azóta ezzel a vízzel főz. 
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Mivel ennek a víznek a jelentősége óriási, elhatároztam, hogy 
forgalmazni fogom a Pi vizet Mátészalkán. Ezzel szeretnék segíteni 
barátaimnak, ismerőseimnek is, akiknek szintén segíteni fog gyó-
gyulásukban, egészségük megőrzésében. 4700 Mátészalka, Kölcsey 
u. 28. sz.) 

1. 4. EGY VOLT BETEG MA FORGALMAZÓ 

Ritter József, Paks, Kurcsatov u. l/a. 

Az életvíz fogyasztóinak köre az alábbi szerint alakult ki: A több
ség olyan személyekből áll, akik korábban már ásványvizet fogyasz
tottak, valamint fogékonyak az egészséges életmód, táplálkozás 
iránt. Ezek a személyek állandóan fogyasztják a Pi vizet. 

Néhányan természetgyógyász javaslatára kezdték el fogyasztani 
az életvizet. 

Akiknél gyors javulást eredményezett, nem lettek tartós 
fogyasztók. 

Akiknél lassúbb változást, illetve folyamatos egészségmegőrzést 
hozott, tartós fogyasztókká váltak. 

A Pi víz fogyasztásáról a rendszeres fogyasztóim az alábbi ked
vező eredményekről számoltak be: A legtöbb kedvező tapaszta
lat az emésztés javulásában jelentkezett. Már néhány napi Pi víz 
fogyasztás után is jelentős eredmény mutatkozott. 

Kétféle tapasztalatról számolhatunk be. 
A többségnél azért született nagyszerű eredmény, mert a koráb

ban elfogyasztott folyadék mennyiségét növelte meg. A tiszta íz 
miatt kívánják a többlet folyadékot. Van olyan Pi víz fogyasztó is, 
aki a folyadékfogyasztás mennyiségét nem növelte, viszont az 
emésztése jelentősen javult, tehát a gyakorlatban így is 
egyértelműen megmutatkozik a Pi víz bélflóra és bélbaktérium 
erősítő hatása. 

Például az egyik fogyasztónk csak este iszik életvizet és más
nap reggelre van széklete. Korábban ehhez hashajtóra volt szük
sége. Egy másik fogyasztónk egyes ételek elfogyasztása után kényte
len volt Bilagitot beszedni, hogy ne legyenek emésztési gondjai. 
Amióta Pi vízzel főz, a panaszai teljesen megszűntek. Amikor 
megkóstolják, a többség azonnal különbséget tud tenni a Pi víz 
és a csapvíz között minőségben. Van olyan aki kb. 1 hét leforgása 
alatt jut odáig, hogy képtelen a csapvizet elfogyasztani. 
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Érdekesség, hogy többen a csapvizet, illetve egyéb folyadékot 
csak lehűtve tudták elfogyasztani, míg a Pi viz kifejezetten 
szobahőmérsékleten esik jól! 
Én mint volt beteg az átlagosnál lényegesen több életvizet 

fogyasztok megnövekedett ásványi anyag és vitamin fogyasztás, 
valamint a makrobiotikus étrend miatt. 

A Pi vizet fürdés után lemosakodáshoz is használjuk és azóta 
nincs szükségünk testápoló használatára, mivel lényegesen simább 

és kellemesebb a bőrünk. 1-2 nap kihagyás után egyből feszes és 
száraz lett a bőrünk. 

1. 5. Pl EGÉSZSÉGBOLT, 
BUDAPEST, m. AMFITEÁTRUM U. 23. 

Szeitler Arnoldné vállalkozó 

A miénk egy kis családi vállalkozás és még nagyon fiatal. Bár 
mikor indultunk mi már be voltunk oltva Pi vízzel, a vállalkozást 
nagy rizikónak éreztük. Meglepő volt, hogy már a nyitás hetében 
sokan örömmel üdvözölték, hogy a lakótelepen Pi vizet le
het vásárolni — amit korábban a város távolabbi részéről hoztak. 

Sok ember kíváncsiságból jött be, először egy pohár, majd egy 
üveg vízért, és azóta már törzsvásárlóvá vált. 

Egy kedves nyugdíjas hölgy egy másik Pi viz árusító kollégától 
nyugdíjas törzsvásárló igazolványt hozott mutatóba. Ez elgondo
lkoztatott minket és úgy döntöttünk, hogy a hozzánk járó idős 
egyedülálló emberek is megérdemlik, hogy a nekik olyan fontos, 
egészséges Pi vízről pénz miatt ne kelljen lemondaniuk. így már 
tavaly októbertől 10 Ft kedvezménnyel kapják a vizet a törzsvásár
ló nyugdíjasok. Bár van olyan köztük, aki azt hiszi, hogy neki ez 
a kedvezmény úgy jár, mint a villamosbérlet és ebből nekünk hasz
nunk van, de ezt csak megmosolyogjuk. 

Kora ősszel, mikor már meleg volt, a közelünkben lévő ját
szótérről előbb a kisunokám és barátai, majd mind több gyerek 
jött be egy-egy pohár vízért. Ez már szokásukká vált, és jó nézni, 
milyen jóízűen isznak. Később előfordult, hogy egyik-másik szüleiv
el tért vissza, és azóta is rendszeres vásárlóink. 

Érdeklődésre elsősorban a víz többszöri uszítását és ener
giadúsítását hangsúlyozzuk, gyógyító hatásáról csak a birtokunkban 
lévő tények óvatos közlésével beszélünk. Legtöbb vásár-
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lónk azonban önmagán tapasztalja, hogy az életvíz jó hatással van 
a szervezetére. Egyöntetű vélemény, hogy többet kíván inni az 
ember a Pi vízből, mint bármely más folyadékból és ez már egyedül 
is hasznos a mérgekkel teli szervezetnek. Egy idő után a csapvizet 
már nem szívesen isszák meg, és rosszízűnek tartják. 

Sok szülő szerint a gyerekek a Pi viz fogyasztása óta nem kíván
ják az édes és szénsavas üdítőitalokat. Mamák, akik csecsemőjüknek 
életvízből főzik a teát, mesélik hogy a korábban nyugtalan baba 
átalussza az egész éjszakát. 

Egy kedves 3 év körüli kislány édesanyjával együtt jön mindig 
az egészséges vízért, mert így hívják a családban a Pi vizet. És úgy 
gondolom, a gyerekek önkéntelenül megérzik mi a jó nekik. Van 
vevőnk, aki kedvenc öreg kutyáját is Pi vízzel itatja, hogy egészsége
sebb legyen. 

Gyomorpanaszokkal, emésztési zavarokkal küzdő emberek 
javulást tapasztaltak magukon a rendszeres Pi víz fogyasztás óta. 

Egy hölgy magas vérnyomására már kevesebb gyógyszert szed, 
amióta Pi vizet fogyaszt. Egy jó kedélyű úr azt mondja, leszokott 
a sörivásról, mert az életvíz jobban oltja a szomját, a szomszéd 
vendéglő helyett hozzánk jár és ha vizet visz, egy félliteres korsót 
is cipel magával, hogy azonnal ihasson. 

Cégünk reklámja egy 8 hónapos baba, aki már 17 hónapja 
fogyasztója az életvíznek, mert édesanyja egész terhessége alatt is 
Pi vizet fogyasztott, azzal is főzött. A kis Dávid még nem volt 
beteg, jókedélyű, barátságos és erős, azt hiszem babaszépség
versenyt nyerhetne. Nem tudom, hogy más számára hasznosítható 
tapasztalat van-e a leírtakban. Mi úgy gondoljuk, hogy érdemes 
és reméljük a továbbiakban is érdemes lesz a Pi vízzel foglalkozni 
bár meggazdagodni valószínűleg nem fogunk. Igaz, hogy első 
beszélgetésünkkor Fülöp doktor azt mondta, hogy ez bizonyos 
mértékig misszió. Igaza volt. 

1. 6. SENILITA IDŐSEK OTTHONA 
SOLYMÁR, JÓZSEF A. U. 20/B 

Győrfi Antalné otthonvezető, vállalkozó. 

Az alábbiakban összefoglalnám tapasztalatainkat a Pi víz 
fogyasztása következtében gondozottaink egészségi állapotában 
bekövetkezett változásokról. 
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Otthonunkban 1994. július-szeptember végéig forgalmazótól 
'sárolt Pi vizet fogyasztottunk természetes ivóvízként. 

1994. október l-jétől saját készülékkel előállított Pi vizet 
használunk ételeink, italaink elkészítéséhez, ivóvízként és 
esetenként külsőleg is. 

Megfigyeléseink 17 időskorú gondozottra, 4 középkorú és 4 
fiatalkorú felnőtre vonatkoznak. 

Mintegy 80-100 személytől, akik szeptember óta folyamatosan 
fogyasztanak Pi vizet, másodkézből rendelkezünk információkkal, 
melyek többnyire megerősítik, esetenként ki is egészítik a gondo
zóházban tapasztaltakat. 

Először a lakosság köréből származó információkat említeném, 
majd a gondozottaink állapotában bekövetkezett változásokat 
írnám le kicsit részletesebben. Az utóbbit dokumentumokkal erősí
thetem meg, ha valaki kételkedne a leírtak valóságában. 

- 36 éve, 7 és 12 éves gyermekét egyedül nevelő anyuka, aki 
nagyon keményen dolgozik gyeremekeiért, azt tapasztalja, 
hogy a Pi víz hatására ideges gyomorfájdalmai elmúltak, 
bőrviszketése megszűnt. Megerősödött az idegrendszere. 
Korábban gyakran szedett nyugtatókat, sőt altatót is. Ezekre 
már nincs szüksége, de nem azért mert könnyebb lett az 
élete, hanem mert ő változott meg a stresszhatásokkal szem
ben. Gyerekei, akik korábbi években szinte állandóan 
náthásak voltak, ezen a télen egyszer sem betegedtek meg. 

- 36 éves általános iskolai tanárnő tapasztalta, hogy évek óta 
menetrendszerűen érkező migrénje januárban nem jelen
tkezett. Október óta issza a Pi vizet. 

- 26 éves nő, egy éve küszködik olykor napokig tartó fejfájás
sal. Minden vizsgálati lelete negatív, a fájdalomcsillapítók 
hatástalanok. Természetgyógyász bioenergia vizsgálatot 
végzett, ahol bebizonyult, hogy szervezete, de különösen 
agyműködése rendkívüli mértékben energiahiányos. 
Novembertől fogyaszt Pi vizet, nem rendszeresen, de fejfájá
sai így is rövidebb ideig tartanak, s nem olyan intenzívek 
mint korábban. Ha két három napig nem iszik Pi vizet, a fáj
dalmak erősödnek, gyakoribbak. 

- 20 éves lány arcbőre nagyon pattanásos, gyulladt volt. Pi 
vizet iszik, azzal is mosakodik. Hihetetlenül gyors és látványos 
javulás következett be, pattanásai eltűntek, arcizmainak 
tónusa megváltozott, megszépült. 
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- 20 éves fiú nem érez semmiféle hatást, nem is hiszi, hogy 
léteznek ilyenek, de kizárólag csak Pi vizet iszik! 

- Anna néni 70 éves, férje két km-t gyalogol a Pi vizén, amit 
Anna vizének nevezett el. Elmondása szerint szívesen teszi 
mert feleségének a járás örömét adta vissza. 

- Üröm községben egy fiatal pár, Ida és Attila élelmiszer
boltosok. Rendszeresen hordják a Pi vizet vásárlóik számára. 
Ők mesélték el, hogy egy idős, kisnyugdíjas néni, aki rend
szeresen és nagyon szegényesen vásárol náluk azt mondta 
hogy ő már fontosabbnak érzi a Pi vizet, mint a kenyeret, ő 
tudja, hogy miért! 

- 56 éves barátnőm egyik nap azzal állított be, hogy szerinte 
elmúlt a hülyesége a Pi víztől. Klimaxos szegény feje, amit 
nagyon nehezen viselt, most egy kicsit mintha elviselhetőbb 
lenne számára az élet. 

- Én 52 éves vagyok. 25 éve folyamatosan magas a vérnyomá
som. Általában 200 fölött van, de nem ritkán 240/140 Hgmm-
t is mértünk. Gyógyszerekkel csak alig, vagy csak rövid ideig 
befolyásolható. A Pi viz hatékonyabbá teszi gyógyszereimet. 
Hosszabb ideje 160/90 szinten áll a vérnyomásom. Fizikai 
és szellemi teljesítőképességemmel is nagyon elégedett 
vagyok. Én is tapasztalom, hogy sokkal higgadtabban kezelem 
a problémákat, ezért általában jobban sikerül megoldani 
azokat. 

- 40 éves gondozónőnknek egy éve jelentkeztek először 
anginás panaszai. Hetenként olykor többször is előfordult 
a rosszullét. Egy hónapja egyáltalán nincsenek rosszullétei, 
közérzete jó, háta nem fáj. Gyógyszereit is mérsékelni kel
lett. 

Gondozottjaink kevés kivétellel elmeosztályról kerülnek hoz
zánk, ahol hosszabb-rövidebb ideig gyógykezelés alatt álltak. Innen 
zárójelentésben rögzített gyógyszerezési előírással érkeznek, gyó
gyszereiket ennek megfelelően kapják. 

Ezek módosítására, csökkentésére esetenként elhagyására 
csak a Pi viz fogyasztás során, annak is 2-3 hónapjában kerülhetett 
sor. 

- Náncsi néni 89 éves, 1988 óta gondozzuk. Tudata soha nem 
volt hozzáférhető. Kezdeti zavarai 1992-re súlyos motoros 
aphasiavá alakultak. Csak szótöredékeket mond, de azt 24 
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órán keresztül. Kedélyállapota állandóan zaklatott. 
Terápiájában Haloperidol, Pipolphen, Heminevrin, Seduxen, 
Cavinton és Cordaflex szerepel. Székletre, vizeletre inconti-
nens. 1994 nyarától már csak segítséggel tud felállni, egyen
súlyzavarai vannak. 1994 novembere óta, folyamatos fizikai 
javulás észlelhető, aztán ismét segítség nélkül jár. Vizelettar
tó képessége olyan mértékben javult, hogy napi 3 WC 
használattal nappalra gyakorlatilag szárazon tartható, előfor
dul az is, hogy éjszaka sem pisil be. Tudata változatlanul 
zavart, de nyugtalansága teljesen megszűnt. Január közepétől 
már egyáltalán nem szed nyugtatókat, csak az értágító gyó
gyszereket. Olykor megismeri a lányát, ami évekig korábban 
nem fordult elő. 
Ilonka néni 81 éves, 1988 óta gondozzuk. Hozzánk 3 évig 
tartó elmegyógyintézeti ápolásután került. Fizikai állapota 
változó, kedélye nyugodt, térben és időben desorientált. 
Napi 100 mg Leponex és 8 db Andaxin mellett értágitókat 
szedett. A Pi vízzel együtt ez a gyógyszer mennyiség folya
matos alvásra késztette. A Leponexet 50 mg-ra csökkentet
tük, az Andaxint elhagytuk. Napközben kiegyensúlyozott, 
tevékeny, éjszakái nyugodtak, közlékeny és jókedélyű. 
November óta csak ritkán pisil be, ami korábban rendszere
sen előfordult. 
Ági néni 73 éves, 3 éve gondozzuk. Betegsége Alzheimer-
kór. Gyógyszerei között Ludiomil, Noveril, Andaxin, Seduxen, 
Pyramen szerepel. 1994 náyr végén, kora ősszel állapota 
rohamosan romlott. Elfelejtett nyelni, ezért táplálhatatlan volt. 
Súlyos depressziós állapotba került. 1994 szeptemberében 
teljes gyógyszermegvonást alkalmaztunk, ami komoly 
elvonási tünetekkel járt. Naponta olykor 1,5-2 liter Pi vízzel 
készített gyógyteát erőszakoltunk bele, nehezen elképzelhető 
körülmények között. Nagyon lefogyott, de a 10. nap tájékán 
lassan élénkült a tudata, pépes ételekkel etethető volt, állapota 
folyamatosan javult. Mi ezeket a próbálkozásokat fia kérésére 
csináltuk, ki hevesen tiltakozott a kórházba szállítás ellen. 
Ma önállóan eszik, súlya gyarapodott, fizikai állapota kielégítő. 
Irányítható, a hozzá intézett kérdést megérti, olykor válaszol 
is valamit. Depressziója teljesen megszűnt, gyógyszereket 
nem szed. Családja figyelemmel kísérte, segítette munkánkat. 
Ennek hatására váltak Pi víz fogyasztókká. 
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- Anna néni 96 éves, 4 éve él az otthonban. Zavart elmeál-
lapota miatt először kórházba, majd hozzánk került. Ekkor 
erősen sedált állapotban volt, magas volt a vérnyomása 
Állapota folyamatosan javult, nyugtatókra csak az első napok-
ban volt szükség, de vérnyomása nem rendeződött. 150 mg 
Tensiomin mellett is 190/110 volt. 1994 novemberétől kezdve 
csökkenteni kellett a Tensomint, jelenleg 3 x 12,5 mg-ot szed 
Vérnyomása 140/85. Energiája elképszető. Órákon át képes 
vitatkozni 4 társával a gondozóval és önmagával. Mindenki 
kidől mellőle, de ő még tartja magát. 

- Eta néni 86 éves, egy éve gondozzuk, állapotában nem 
látok változást. Korábban is egészséges volt, most is az, okos 
korábban sem volt, s tartok tőle, hogy már nem is lesz. 
Szerencsére nagyon kedves, szeretetre méltó néni. 

- Erzsi néni 73 éves, egy éve gondozzuk. Korábban 4 évig zár
tosztályon ápolták. Nagyon sokféle nyugtatót szedett az évek 
során, hozzánk is maroknyi gyógyszerigénnyel érkezett. 
Szüksége volt rá. November elején minden átmenet nélkül 
egyik reggelre járóképtelenné vált, elméje elborult, láb-
szárfekélye kiújult, térdízületei begyulladtak. Kórházi el
helyezését nem találták szükségesnek, a mentővel vissza
küldték. Mivel az egész állapot leginkább egy toxikus jelen
ségnek tűnt, minden gyógyszerét elvontuk, a gyulladásos 
folyamat lokalizálására antibiotikumot kapott. Lábszárfe-
kélyét Pi vízzel mostuk, Pi kenőccsel kentük (ez korábban 
felfekvésnél nagyon hatásosnak bizonyult). Térdét nagyon 
gyakran Pi vízzel mosogattuk, borogattuk. Egy hét alatt elmúlt 
a gyulladás, lábszársebe beszáradt, érdekes módon sem kráter, 
sem heg nem maradt, pedig általában így gyógyul a lábszár-
fekély. Mivel fizikai állapota jelentősen javult, hiszen ismét 
járóképes, szellemileg sem rosszabb, mint gyógyszerekkel, 
csupán éjszakára kap egyetlen szem Eleniumot. Nem 
alussza át az éjszakát, de nyugodt, korábbi félelmei meg
szűntek. 

- Marika néni 80 éves, 3 éve gondozzuk. Sem fizikai, sem 
pszichés állapotában nincs változás, paranoid tünetei sza
porodnak, ingerei, érzékei tompulnak. Egyetlen dologban 
azonban történt változás az elmúlt hónapokban. Lábszárán 
évek óta lilás, viszkető bőrelváltozást észlelünk, ami az orvos 
által rendelt kenőcsök hatására még hámlott is. Ez a problé-



ma mára teljesen megszűnt, mégpedig nagyon rövid idő alatt. 
A Pi vizet külsőleg nem használtuk. 
Mariska néni 86 éves, súlyosan agyérelmeszesedett, erő
sen bezűkült tudatállapotban került hozzánk másfél éve. 
Némi változást csak az utóbbi hetekben észleltünk kedélyál
lapotában, ízületei nagyon rosszak, e téren nincs változás, 
de hosszabb ideje szobatiszta, keresi a WC-t. Korábban ez 
nem így történt. Minthogy Diaphillinen kívül nem szedett és 
nem szed gyógyszert, a kismértékű, de észrevehető változást 
a Pi víznek tulajdonítjuk. Családja egyértelműen jelentős vál
tozást lát állapotában a korábbiakhoz képest. Az egész család 
fogyasztja a Pi vizet. Solymárról viszik Budapestre. 

- Irma néni 93 éves, 3 éve gondozzuk. Vérnyomása enyhén 
magas volt, koszorúér betegsége van. Saját elmondása szerint 
az utóbbi időben újjászületett. Vérnyomása normális, anginá
ja régóta nem jelentkezik, nagyfokú halláscsökkenése az egyik 
fülében javult. Harminc éve ugyanazokat a gyógyszereket 
szedi, imádja a Pi vizet, natúr fogyasztja és sokat. 

- Lujza néni 69 éves, Parkinson betegségben és nagy
fokú agyérelmeszesedésben szenved. Az ő esete éppen a 
pozitív változások következtében súlyosbodott gondozóira, 
társaira nézve. Egy éve gondozzuk. Korábban enyhe depressz
ió, mozgásának lelassulása miatt könnyen kezelhető gondo
zottnak számitott. Tudatállapota jelenleg éber, minden rossz 
szokása és rossz tulajdonsága visszatért, ezt leginkább a lánya 
észleli. A Parkinson betegségnek látható tünetei jelenleg ninc
senek. Viszont nehezen kezelhetővé vált, kötözködő, 
agresszív. 

- Lujzika 85 éves, 3 éve gondozzuk. Korábban hosszabb időt 
töltött zártosztályon. Állapota folyamatosan változik. Jelenleg 
éppen hallucinációs korszakát éli. Általában enyhén depressz
iós, csak a konyak deríti jobb kedvre. Ránézve a Pi víz hatásta
lan, igaz nagyon keveset fogyaszt belőle, azt is csak teának 
vagy kávénak. 

- Ellike 89 éves, 3 éve gondozzuk. Családjából került hoz
zánk zavart, önveszélyes tudatállapota miatt. Fizikailag és 
szellemileg is folyamatosan romlik. De szinte teljesen ko
pasz volt, szeptember és karácsony között kinőtt a haja. Mi 
nem is vettük észre, hiszen nap mint nap vele vagyunk, csak 
a fodrásznő, aki karban tartja a frizurájukat. 
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- Margit néni 92 éves, a Pi vízzel egyszerre került hozzánk 
családból. Hozzátartozói szerint nagyon sokat javult az 
állapota minden tekintetben. Hallásának nagyfokú javulását 
mi is tapasztaljuk. Családjában több orvos is van, akik egészsé
gi állapotát most ítélték olyannak, hogy a szemműtét végre
hajtható. 

- Lili néni 83 éves, novemberben került hozzánk 6 hónapos 
pszichiátriai kezelés után. Intellektusa, realitáskapcsolata 
súlyosan károsodott, magatartása hullámzóan nyugtalan volt. 
Állapota fokozatosan javul, izommerevsége, feszült arcmimiká
ja jelentősen lazult. Hangulata derűs, emocionális kötődések 
jeleit tapasztaljuk. Állapota kifejezetten pozitív irányban vál
tozik, gyógyszereit csökkentettük, részben elhagytuk. 

- Paula néni 90 éves, októberben került hozzánk szenilis, para
noid psyhosissal. Változatlan terápia mellett élményzavarai 
elhalványultak, zavartsága mérséklődött, tudatállapota 
tisztább, olykor gondolkodik, s aszerint cselekszik, fizikai 
állapota jobb. Mivel esetenként a környezeti hatás is hozhat 
pozitív változásokat, nem tudom mennyi ennek s mennyi a 
Pi víznek a szerepe. 

- Anna 47 éves Down-kóros, másfél éve gondozzuk. Közel egy 
évig pelenkáztuk állandó hasmenés miatt. Néhány hónapja 
ezek a gondok megszűntek, mint ahogy az állandó íngyul-
ladása is meggyógyult. Gyógyszereket soha nem szedett. 

- Ilona szintén 47 éves Down-kóros. Két éve él a gondo
zóházban. Keringési zavarok miatt a bal karja erőtlen volt, 
állandóan zsibbadt. Jelenleg csak a kéz fejében érez fájdal
mat, sokkal enyhébbet, mint korábban a karjában, de még 
nem egyformán erős a bal és jobb keze. Ilona naponta több
ször hisztériás rohamokban tört ki. Ezek nagyon megritkul
tak, s ha jelentkezik is, sokkal könnyebben kezelhető. Évek 
óta csak Nitromin R-t szed, tehát a javulás egyértelműen a Pi 
víz hatása. 

Jelenleg egy széleskörű, több községet érintő Pi víz program 
beezetésén dolgozunk, melynek 

AZ EGÉSZSÉGESEBB EMBERÉRT! 

címet adtuk. Az a szomorú tapasztalatunk, hogy a lakosság széles 
körének nemcsak a Pi vízről, de saját szervezetének működéséről 
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sincs semmiféle ismerete. Bajaik megoldását a mind több és több 
gyógyszer elfogyasztásától várják. Nagyon nehéz elfogadtatni min
den más lehetőséget, így a Pi vizet is. 

Ezzel együtt azonban azt is tapasztaljuk, hogy aki legalább egy
szer, akárcsak szemmel is, összehasonlította a csapból kifolyó 
ivóvizet és a Pi vizet, az a továbbiakban, ha teheti kizárólag Pi 
vizet iszik. Aki viszont Pi vizet iszik előbb-utóbb rádöbben arra, 
hogy közérzete, egészségi állapota mindennap egyre jobb lesz, a 
pi viz pedig életének részévé válik. 

Nagyon fontosnak tartanám, hogy a lakosság köztiszteletben 
álló, megbízható helyeken jusson hozzá a Pi vízhez, még ha palack
ozva is, hiszen egy-egy készülékkel nagy területeket kellene és 
lehetne ellátni. Ilyen helyeknek tartom például a gyógyszertárakat. 

1.7. ÚJABB VIZSGÁLATOK ÉS EREDMÉNYEK 

A könyv megírása óta eltelt idő alatt számos új eljárást dolgoztunk 
ki. Az új eljárásokkal új termékeket gyártottunk. Ezekről az új ter
mékekről illő tájékoztatni olvasóinkat. Az is indokolt továbbá, hogy 
a fejlődést egy teljes könyv formájában is bemutassuk. Ennek írása, 
ha Luca széke módján is, de folyik. 

1.7.1. RÉ ÉTOLAJ 

A Bio Control System alapelve az, hogy természetes módon előál
lított alapanyagokból, vegyszermentes eljárással készített készter
mékeket kell biztosítani az embereknek. 

Az élő szervezetbe bevitt zsírok és olajok esetében, ha azok 
nem hideg sajtolással vannak előállítva a hőhatás azzal jár, hogy 
az élő szervezetekbe káros, defektes szénvegyületek jutnak. 

A káros zsírsavak beépülnek az életfolyamatokba és un. élet
tani zavarokat, később megbetegedéseket okoznak. Az oldó
szerekkel történő étolaj kioldás - más vegyszerezésekhez hason
lóan újabb méreganyagokat juttat az amúgy is túlterhelt emberi 
szervezetbe. Ezért az önmagára igényes fogyasztó a világon min
denhol hidegen sajtolt étolajakat fogyaszt. Különbséget kell ten
nünk viszont a hidegen sajtolt étolajok élettani alkalmassága miatt 
ezen étolajok között. Az ugyanis közismert, hogy a húszadik század 
végére a számos környezeti ártalom okán - külső és belső 
környezetünkben egyaránt - a határhártyák (bőr felület, gyomor 
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és bélhámok) védelme az egyik legfontosabb betegségmegelőző 
életvédelem. Az élő szervezetekben ezt a feladatot a tokoferol -
népszerű nevén az E vitamin szervezi. E vitamint a napraforgó tar
talmaz az étolajok közül a legnagyobb mennyiségben. 

A Pi étolaj ezért napraforgóból készül. A neve az ősi napisten 
neve, aki az életerő forrása is, RÉ. A RÉ étolajat ugyanúgy mint a 
Pi vizet a nagyfokú stabilitás jellemzi. A szakemberek tapasztala
ta szerint - Élelmiszer Ellenőrző Állomás - felbontva sem avasodik 
A felhasználók visszajelzése az, hogy ha a RÉ étolajat folyamatosan 
szűrik „a RÉ étolaj elfogy", azaz sokszor süthető, nem ég meg. Mi 
azt javasoljuk, hogy hasonlítsák össze más étolajokkal sütéskor és 
azt fogják tapasztalni, hogy a RÉ étolaj sütéséhez kevesebb ener
gia kell mint a kontroll étolajéhoz. Természetesen a valódi RÉ éto
laj a Bio Kontroll Hungária által minősített bionapraforgóból készül. 

A RE étolaj törvényesen védett! 

1.7.2. A Pl SÖR 

Európa nagy részének sörgyártását a német sörfőző mesterek 
fejlesztették ki. Ma is a német iskolát tekintjük példának. 

Erre a kiváló iskolára alapozva terveztük meg a Pi sör gyártást. 
A Pi sör gyártásához a lehető legjobb minőségű alapanyagokat kell 

felhasználni. Azokat az alapanyagokat, amelyek a Bio Control System 
elvei alapján - ld. Az életvíz története című könyvemet, ami megje
lent németül is - vannak előállítva, feldolgozva és felhasználva. 

A sör gyártáshoz a víz a legfontosabb alapanyag. Ennek rendkívüli 
jelentősége van. Mi olyan természetes vizet kerestünk, amelyiknek 
vízgyűjtő területe a kemizálástól mentes, viszonylag érintetlen és tisz
ta hegyi forrás formájában tör elő. Találtunk is a Kárpátok 
ősrengetegeinek vegyszermentes vízgyűjtő területéről származó kristá
lytiszta forrásokat Szlovákiában és Romániában. A rendezettebb vis
zonyok, valamint az európai piac közelsége miatt választottuk 
Illyésfalvát referencia üzemnek, ami a királyi Magyarország első sör
gyára volt. A kristálytiszta bővizű forrásra alapozva Life Energy 
készülékünkkel, amit speciálisan erre a feladatra fejlesztettük ki kitűnő 
minőségű alapanyagot, Pi vizet állítottunk elő. 

Ez a víz gyakorlatilag minden paraméterben különbözik a kom
mersz víztől. Ez egy a kontrollhoz viszonyítva nagyobb felületi 
feszültségű, alacsonyabb viszkozitású, jobb vezető képességű, ren
dezett szerkezetű un. klasszteres víz. A fenti tulajdonságokat a sör-
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főzés során alkalmazzuk. A nagyobb felületi feszültség miatt a víz 
stabilabb, gyakorlatilag őrökké stabil, poshadás mentes lesz. Ez a 
sör adalék anyagok nélküli eltarthatóságát lehetővé teszi. Az addig 

90 napos sör 180 napos szavatossági idejű lett. A nagyobb felületi 
feszültség a vizet simává teszi, ami az feleléskor kellemesen sely-
mes ízt ad, a fogyasztáskor, kortyolás után viszont a karcosság 
amit a sörivók nem szeretnek nem jelentkezik. A nagyobb stabi
litás biztosítja azt is, hogy a főzés során illetve az erjesztésnél nem 
keletkeznek káros melléktermékek. Az erjesztést a hagyományostól 
eltérően kell végezni egyrészt azért, mert az élesztőgombák ter
mészetes ősi közegükben a Pi vízben nagyon hatékonyan dolgoz
nak, másrészt azért, mert a kioldódás az alapanyag feltáródása és 
erjedése az optimális közegben javul. A Pi víz tulajdonságai közül 
az alacsonyabb viszkozitás itt azért előnyös, mert biztosítja a jobb 
oldó hatást. A Pi víz rendezettsége akkor válik fontossá, amikor a 
sörfőzés energetikáját vizsgáljuk. A rendezett, klaszter szerkezetű 
víz főzéséhez, melegítéséhez kevesebb energia kell így az olcsób
bá teszi a gyártást. A Pi sör élettanilag is előnyösebb Pi víz tartal
ma miatt, mert a jobb vezetőképesség gyorsabb regenerációt, más
naposság mentességet biztosít a fogyasztóknak. Ezért a fogyasztók 
többet fognak Pi sörből meginni, mert kevésbé érzik annak részegítő 
hatását. 

„A fél részegség pedig kidobott pénz". 
Eddig csak a vízről írtam. Ugyanez vonatkozik a sörárpa ter

mesztése, a komló termesztése, a maláta előállításra, a sörélesztő 
gyártásra is. Mindegyik külön Pi eljárás és mindegyik eredménye
sebb a kontrolinál. Ezek lépésenként is megvalósíthatók és biz
tosítják a Pi sörgyárak örökös lépéselőnyét másokkal szemben, 
hiszen mindig jobb minőségű, biológiailag különösen előnyös, 
olcsóbb gyártású sört tudunk előállítani. 

A tudomány itt közvetlenül a gyakorlatot szolgálja. 

1.7.3- GASTROSON HÚSPÁCOLÓ BERENDEZÉS 

A Gastroson gyorspácoló berendezés teljes egészében magyar. 
Hazai a fejlesztés, az előállítás és a felhasznált anyagok. 

A Gastrosan készülékkel kezelhetők a húsok, halak, de a zöld
ségfélék, tofu, gomba, burgonya, gyümölcsök is. 

A kezelés úgy történik, hogy a készülékbe helyezzük pl. a húst, 
belemérjük a megfelelő mennyiségű Pi vizet, beállítjuk a készüléken 
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a kezelési időt és indítjuk a berendezést. A kezelés folytán a ter-
mékek természetes Pi víz tartalma megnő, ami azt eredményezi, 
hogy a terméket fiatalabbnak érezzük. A Pi vizet sem főzés, sem 
sütés során a kezelt termék nem veszíti el. A hús a kezelést követően 
úgy viselkedik, mint egy fiatalabb állat húsa - hamarabb megfő 
hamarabb megsül - ízesebb, porhanyósabb és kb. 10 %-kal több. 
A készülékben minimum 1,5 kg, maximum 8 kg hús készíthető 
egyszerre. A Gastroson gyorspácolóval egy óra alatt lehet ízesíteni 
pácolni, kismértékben méregteleníteni és fiatalítani az alap
anyagokat. Ez a folyamat régen egy-két hétig tartott pl. a pácolás 
esetében és nem a teljes keresztmetszetét lehetett pácolni a húsok
nak. Ifjítani viszont csak Pi vízzel lehet. A készülék kizárólagos 
forgalmazója a Hemotrade Kft. Védett termék. 

1.7.4. Pl SZÓDA 

Ha az ivóvizet a Life Energy Pi víz - népszerű nevén Életvíz -
előállító készülékkel utótisztítjuk, akkor az alábbi paraméterekben 
jobb alapvizet nyerünk, mint mások. 

1. A vízből kiszűrjük a káros anyagokat, különös tekintettel a 
kis mennyiségben előforduló, de nagyon veszélyes szerves 
molekulákra pl. növényvédő szerek, hormonok stb. 

2. A víz a forrásvíz minőségéhez közelebb kerül. A jó ivóvíznek 
optimális beltartalmi értéke van! 

3- humán Pi víznek fényképezhető saját aurája van, ami az 
ember bioenergia mezőjével megegyezik! 

Azoknak az élő szervezeteknek az egészségi állapota a legjobb, 
amelyeknek az aurája aranysárgán fénylő feltöltött állapotban van. 
A szenteket így is ábrázolják. A Pi vizet hazánkban több száz
ezer ember fogyasztja rendszeresen. A tapasztalatok meggyőzőek. 
A fogyasztók igénye volt, hogy állítsunk elő Pi szódavizet, főként 
a kitűnő magyar borok, valamint szörpök mellé. Ezt csak speciális 
Life Energy készülékkel lehetséges, szigoní szerződéses keretek 
között. Örömmel mutatjuk be az eurokonform Pi szódát. A Pi 
szóda törvényesen védett termék. Keresse a Pi BCS védjegyet! 

1.7.5. IFJÍTÓ KÁD 

Van, olyan készülőben lévő új termékünk, amelyiket már most illő 
bemutatnunk előzetesen. Ez a fiatalító kád. A fiatalító kád 
működésének elvi alapjait 1997. október 11.-én Tokyoban, a 
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Kongresszusi Központban elhangzott előadásban ismertettem. 
Ennek lényege a következő: 

lásd: 4. ábra (211. oldal). 

Az ábráról leolvasható, hogy minden, ami az ember szempont-
jából pozitív, az növeli a Fülöp-féle Relatív Életidőt, és minden, 
ami az ember szempontjából negatív az csökkenti a Fülöp-féle 
Relatív Életidőt. Mi csak egy fontos tényezőt vizsgáltunk, de ter
mészetesen nem az egyedülit. 

Büszke vagyok arra, hogy az előadásomat követően fogadott 
Ő Császári Fensége. 

2. 0. NÉHÁNY BIOLÓGIAI SZENZÁCIÓ 
A BCS TECHNOLÓGIÁK KÖZÜL 

Mindenki szeret szenzációról hallani, ezért mivel önök megtisztel
tek figyelmükkel, az erdeti ősmagyar számrendszernek, a hatos 
számrendszernek a tiszteletére hat nagyon új, és mások számára 
egyenlőre nem értelmezhető eredményről számolok be. Mivel 
önök végigolvasták ezt a könvyet, ezért mindegyik tesztet tudják 
értelmezni, de azért bizonyára érdekesnek fogják találni ezeket, 
talán annak a ténynek a bizonyítékaként, hogy amit eddig elsajátí
tottak az a biológiai kutatás egyik csúcstechnológiája. Ha csúcs
technológia, akkor fejlődőképesnek kell lennie. Ha fejlődőképes, 
akkor időről időre, mostanában elég gyakran, új, mások számára 
szenzációs eredményekről tudna beszámolni, ha akarna az I. B. 
E. (Institut Bio Energy) kutató gárdája, de csak akkor tesszük ezt, 
ha eredményeink már a gyakorlati megvalósításra megértek. Az 
első bemutatások általában a tehcnológia gyakorlati kialkítását 
követően és bevezetésükkel egyidejűleg történnek. Erre a 
konkurencia kényszeíti a csúcstechnológiák kialakítóit. A leggaz
dagabb országok közé tartozó Japán nem engedheti meg magá
nak, hogy a kutatási eedményeket idő előtt, azaz megvalósulásuk, 
felhasználásuk előtt közöljék a kutatók. 

Azzal az önmutogatással, azzal a mindent átható hitetlenkedés-
sel, amivel a közép-európai országokban kezelik egyes teljesen 
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felesleges hivatalos szervek a kutatók itt elért eredményeit, csak 
azt lehetett elérni, hogy a kutatók szakcikkek tömegét gyártsák és 
rátermettségüket ezzel próbálják igazolni. Sajnos ez a kötelező 
kitárulkozás a valóban értékes, a szegény közép és kelet európai 
országok számára létfontosságú kutatási eredményekre is 
vonatkozik. Ennek a lehetetlen állapotnak az a következménye 
hogy ezekben az országokban, ahol a közölt valós eredmények 
nagyobb része születik, a gyakorlatban nagyon kevés komoly ered
mény valósulhat meg. Mi a tudósaink hírnevét finanszírozzuk ezzel 
a felfogással, ami az agyelszívás alapjává vált. 

Ez a gyakorlat hazaárulás. Ugyanakkor kötelezővé tettük a megsz
erzett technológiák hazai, úgynevezett ellenőrző teszteléseit. Ezekre 
a munkákra jól fizetett bürokraták hadseregét foglalkoztatjuk, akik 
egy-két évig tesztelgetve, mert addig lehet nyalogatni a mézes bödönt, 
gondoskodnak arról, hogy a hazai vállalatoknak a technológiák 
megszerzésekor még meglévő versenyhelyzete semmivé, lemara
dássá váljon. Nem másokban kell keresnünk lemaradásunk okát, 
hanem az országainkban kiépített, bebetonozott bürokráciában, 
aminek eltartása elviselhetetlen adóterheket rak a dolgozókra és 
elszívja a legszűkösebb fejlesztési forrásokat is. Az ország húsz száza
léka tartja el a volt szocialista országokban a többit. 

Ez is egy biológiai csoda. 
Térjünk vissza a kaptafához, mert ha nem innánk Pi vizet elke

serednénk! Maradjunk a hat csodánál. Azért a hatnál, mert a ma
gyarok őseinek eredetileg hatos számrendszerük volt! Ez valódi 
mélyréteg, és rovástábláink Székelyföldön és a Felvidéken még 
újabb meglepetésekkel szolgálnak ebben a tekintetben is. 

2. 1. AKW = EGY 

Abban az esetben, ha folyamatosan aktivált Pi vízben halakat tar
tunk és az aktiváló Pi energia tartományát a halakra jellemző 
értéken tartjuk, akkor a halakat több mint száz napig leforrasztott 
üveggömbben élve tudjuk tartani oxigén és természetesen táplálék 
nélkül. Ha ezen az úton megkezdett munkáink a jelenlegi ütem
ben folytatódnak és továbbra is sikeresek lesznek, akkor ez az 
időtartam tovább fog növekedni. 

Elméleti számításaink szerint fél évig is élve tudjuk ilyen 
körülmények között tartani rövidesen a halakat pl. az aranyha
lakat, kárász, keszeg és pontyféléket. 
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Ezt a BCS technikát naponta tízezer ember csodálta meg a 
Világkiállításon a Koreai Köztársaságban 1993. augusztus 7-novem-
ber 7. közt. 

Lásd: 21. sz. fotó 

2. 2. KÉT = KETTŐ 

Ha tengervizet, vagy édesvizet folyamatosan Pi energiával, a halakra 
jellemzően optimális energia tartományban tartjuk, és abban vegye
sen tengeri halakat és édesvízi halakat, tengeri rákokat és édesvízi 
rákokat, tengeri csigákat és édesvízi csigákat helyezünk, azt tapasz
taljuk, hogy azok hosszú ideig, hónapokig együtt tarthatók. Ezt a 
BCS technikát is bemutattuk a Világkiállításon. 

Lásd: 22. fotó 

2. 3. HUREM = HÁROM 

Abban az esetben, ha pontosan meghatározzuk egy folyónak a 
szennyeződéseit és a folyót meg akarjuk tisztítani, akkor módunk 
van a folyó természetes öntisztító képességét annyira felfokozni, 
ha pontosan meghatározott sorrendben, pontosan meghatározott 
távolságokra egymástól, a legprecízebben megállapított intenzitású 
Pi energiát közlünk a folyó vizével, úgyhogy tereptárgyakat nem 
építünk, újabb kemikáliákat nem adagolunk, a folyó mégis kris
tálytiszta lesz. 

A Pi energiát közlő egységeket egymással szemben a parton 
helyezzük el. A távolság közel száz méter is lehet már. Ezt a 
megoldást kétféle módon is bemutattuk 1993-ban a Világkiállításon. 

Az egyik módon egy új víztisztító berendezést mutattunk be, 
amelyik vágóhídi szennyvíz tisztítását képes folyamatosan elvé
gezni. Itt a berendezés lényegi eleme az aktiváló modul, valamint 
a Kasimura folyón elkészült fenti tisztító egység makettjét mutat
tuk be. 

Ez a módszer nem olcsó, de rövidesen versenyképes lesz. Olyan 
helyeken, ahol a szennyvíz elhelyezése, természetes tisztítása gon
dot okoz, mint pl. Japánban, de néhány helyen hazánkban is, ez 
a megoldás is versenyképes lehet. 
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2. 4. NYIM = NÉGY 

Bemutattuk a Világkiállításon a bioenergia-fényképezés mód
szerét. A bioenergia fényképezést mintegy ötezer forintnak 
megfelelő díjért végeztük, és átlag napi kétezer fotót készítettünk 

A fotókat további kiértékelés céljából polaroid fénykép formájában 
tudtuk átadni a megrendelőnek, azzal a megjegyzéssel, hogy 
számítógépünk a felvételeket ingyen kiértékeli és orvosaink segít
ségével a megrendelő fél óra alatt megtudhatja és írásban megkap 
hatja, hogy a következő öt-hat hónap alatt melyik szervük milyen 
betegségben betegedhet meg, ha életvitelükön nem változtatnak. 
Ebben az esetben preventív diagnózisunkat néhány hónap múlva 
pl. komputer-tomográffal, már kialakult, vagy kialakulóban lévő kór
folyamat formájában szemlélhetik saját szervezetükben. 

Ha módszerünket teljesen kifejlesztve széles körben bevezetjük, 
akkor az egészség megőrzésére elegendő lesz negyedévenként az 
egyik kezük öt ujjáról egy teljesen ártalmatlan nem úgy mint a 
röntgen, felvételt készíttetni és a diagnózist felállítani. Abban a 
stádiumban ugyanis, amikor a betegségek még csak az aurából 
mérhetők ki és biokémiai elváltozások még nincsenek, akkor ezek 
az energia forgalmi, auraszervi megbetegedések gyorsan, ve
szélytelenül és tartósan helyrehozhatók. 

Ha az aurában nincsenek zavarok, akkor a biokémiai 
szervezetünk nem betegedhet meg. 

Ez a felvételezési eljárás még sok más új megoldásra is lehetőséget 
ad. Japán és Koreai vezető cégek már alkalmazzák a vezető a 
kiválasztásának azt a módját, amikor a jelöltekről úgy készítenek 
felvételt, hogy minden jelöltnek ugyanazon felvételező lapra azonos 
ujját, azonos időben kell helyezni. 

A számítógépes elemzés egy perc alatt megadja, hogy ebből a 
csoportból ki lenne természetes azaz objektív körülmények között 
a vezető, a második és így tovább. 

Lásd: 23- sz.fotó 

2. 5. AT = ÖT 

Nem mutattuk be a világkiállításon még, de önöknek most én 
bemutatom, hogy hogyan kell sütni és főzni papírban. Ez valójában 
nem BCS technológia közvetlenül, csak közvetve, de úgy vélem 
több mint érdekes. 
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A fotón jól látható, hogy a papírban leves van és nyílt lángon 
főzünk benne. A zománcozás munkaművelete során nem éppen 
környezetbarát technológiákat alkalmaznak sehol a világon. 

Lásd: 24. sz.fotó 

Sütés, főzés papírban. Mellettük egy italhűtő, amelyikkel a 
hűtőenergia 90%-át kihasználjuk, mert belül van a jég, természete
sen Pi jég, kívül a hűtendő ital. ... és nálunk? ... és a gimnázium? 

2. 6. HOT = HAT 

Bemutattuk a világkiállításon, hogy az Ufo elnevezésű Pi koncent
rátum adagolásának hatására hogyan alakul vissza egy béltumor. 

Ezt a betegséget könyvem korábbi szakaszaiban már többször, 
több oldalról vizsgálat alá vettük, és hazai sikeres tesztről is beszá
moltunk, amit azóta még újabb vizsgálatok is követtek, de ezekről 
csak azért számolhatunk be, mert az I. B. E. a sikeres japán tesztek 
eredményeit 1993. év júliusában Nagoyában a vezető japán kórhá
zaknak, illetve orvosoknak egy konferencián részletesen bemu
tatta, majd ezt követően a világkiállításon is nyilvánosságra hoz
tuk eredményeinket. Büszke vagyok rá, hogy ebből a munkából 
magyar kutató orvosok is kivették a részüket. 

Lásd: 25. sz. fotó 

Nagoyában 1993. júl. 31-aug. 2. tartott konferenciát az I. B. E. 
a tumorok Pi módszerekkel történő eredményes kezeléséről. 

3. 0. MÁSOK CSODÁI 

Ezt követően mások csodáiról is szeretnék szólni. Vegyék úgy, 
hogy kicsit pletykálkodunk. 

3. 1. VIDEO POSZTER 

Az első egy új technikai megoldás a videoposzter és annak kör-
panorámás változata. A videoposztereket is el lehet látni tizenkét 
órás vagy huszonnégy órás műsorral. Úgy kell ezt elképzelni, hogy 

159 



pl. egy halász brigád vízre száll reggel, amikor felmegy a nap, egész 
nap halászik, fúj a szél, háborog a tenger este hazaér, kiköt, kirakodik 
éjjel békésen ringanak a hajók az öbölben. Az illúzió tökéletes 

Mintha a teraszról néznénk le egy öbölbe. A szűk házgyári laká
sokat tetszőlegesen ki lehet tágítani ezzel a módszerrel. Ugyanezt 
képzeljék el úgy, hogy egy hatalmas torony egy terméből mintha 
virágzó mezőkre tekinthetnénk ki körben. Az illúzió annyira 
tökéletes, hogy érzékeink meg vannak arról győződve, hogy egy 
hatalmas virágmező közepén ülünk egy sátorban. 

Lásd: 26. sz.fotó 

3. 2. ŰRKÖZPONT 

A második egy űrközpont makettje. Ezt azóta már építik. A tervek 
szerint még az évezred, azaz az évszázad, azaz az évtized vége előtt, 
azaz öt éven belül pályára fogják állítani az ázsiai országok össze
fogását hirdető gyűrű alakú űrközpontot, aminek energia szolgál
tató egységét is bemutatták. A technikai megoldás minden rész
letében eltér az eddig megismerttől. A formatervezése is zseniális. 

Ha ezt az űrközpontot pályára állítják, közvetlen lehetőség nyí
lik viszonylag olcsó, kis űregységek, felderítő holdak indítására a 
Naprendszer bolygóira emberrel, vagy ember nélkül. Ez utóbbi a 
célszerűbb. 

Lásd: 27. sz. fotó 

3. 3. GRAVITON MOTOR 

A harmadik egy graviton motor. Hogy mi a graviton motor azt az 
alábbiak szerint érzékeltetem. A graviton motor megszerkesztésére 
irányuló kísérletek az USA-ban több évtizede sikeresen folynak, de 
az USA szakemberei hivatalosan soha nem számoltak be erről. Azt, 
hogy foglalkoznak a problémával részben egy korai kísérleti 
közlemény bizonyítja, részben néhány újságcikk, amik beszámoltak 
arról, hogy 1954-ben a párizsi akadémia dísztermében Brown amerikai 
mérnök korongokat röptetett. Ezek a korongok teljesen hangtala
nul repültek. Azóta már ismeretesek magyar kutatók próbálkozásai, 
akik kezdetben 30%-os súlycsökkenést tudtak elérni, mostanra pedig 
szerkezetük önhordozóvá vált, azaz képes felemelkedni. Komoly 
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probléma, hogy ez nagyfrekvenciás térben történhet meg. Egy gravi-
ton motorral működtetett japán-koreai kooprodukcióban készült 

szekezetet 1993-ban mutattak be, amelyik működött. Az ufók egyes 
csoportjai a Föld légkörében a szemtanúk leírása szerint ugyanúgy 
mozognak, mint ez a szerkezet. Ez a graviton motor Hyde által 1990-

ben szabadalmaztatott nagyfeszültségű energiakicsatoló tovább 
fejleszett változata, ahol három delta háromszög formában 
működtetett Hyde-féle nagyfeszültségű generátor trigonometriai 
középpontjában egy negyediket kell fordított irányan fogatni, hogy 
a szimmetria sértés adott síkban, tökéletesen legyen. A rendszer így 
a forgatás sebességével szabályozható. A szükséges elektromos 
energiát egyetlen elektromotor állítja elő. Szerény adtaimat kutatóink 
talán hasznosítani tudják veszélyes munkájuk során. 

3. 4. FÉNYAUTÓ 

Talán közelebb áll a hétköznapok valóságához az a negyedik 
találmány, aminek a megvalósítása már régen várható volt, és szá
munkra a jelentősége környezetvédelmi okokból felbecsülhetetlen. 
Ez a találmány a fényautó. A gépkocsi borús időben is képes akku
mulátorainak tápfeszültsége nélkül, napelemei segítségével 160 
km végsebességgel mozogni. Akkumulátorainak egyszeri teljes 
feltöltése közel 300 km megtételéhez elegendő. Akkumulátorait 
menet közben éjszaka pedig hálózatról képes feltölteni. 

Várhatóan 1997-98-ban kezdik el sorozatgyártását. Egyenlőre 
nem a mi pénztárcánkhoz méretezett az ára, mégis üdvözölnünk 
kell, mert a légszennyezés ilyesztő méretei miatt valami hasonló 
közlekedésre kell sürgősen áttérnünk, vagy visszatérhetünk a lóhoz, 
aminek viszont egyenlőre csak a verebek örülnének igazán. 

3. 5. BEVÁSÁRLÓ AUTÓ 

Az ötödikként itt bemutatott találmány még közelebb áll a mai 
valósághoz és a mi pénztárcánkhoz is az a kétszemélyes városi 
kisautó, amelyik száz kilométeren kilencven km/óra sebesség mel
lett 1,9 liter gázolajat fogyaszt. Gyakorlatilag helyben képes meg
fordulni és olyan kicsi, hogy gazdája szükség esetén bárszéknek 
használhatja a tetejét. A gond az, hogy könnyű ellopni mert elfér 
egy malaclopó alatt is. Megpróbáltam beleülni, mert kíváncsi 
voltam, hogy belőlem kettőnek is kétszemélyes-e, nem is férfi, aki 
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nincs egy mázsa, de meglepődtem, hogy gond nélkül beférek, sőt 
még egy tekintélyes csomag is elfér az utasok háta mögött. A jövő 
egyik nagyon keresett export autója lesz ez Nyugat-Európa részére 
mert ideális bevásárló autó a maga félkéz kosár méreteivel. 

3. 6. ROBOTTECHNIKA 

Természetesen ott, ahol az autógyártás ilyen színvonalú, ott a legú
jabb autó csodákat minden évben bemutatják. 

Hatodikként a legújabb Toyota modellt a magyar televízió 1994. 
novemberében már bemutatta, azért bizonyára olvasóim közül 
sem látta mindenki. Csodálatos, minden elképesztő extra kényelem
mel ellátott álom ez a kocsi, amit a keleti Mercedesnek tekintenek, 
de az ára 30%-kal olcsóbb nagyszerű német rokonánál. Ezeket az 
autó csodákat nem olyan robotokkal készítik, mint itthon, van 
olyan robot például, amelyik öt perc alatt rak össze panelekből 
egy komplett autót, amelyikkel le lehet gördülni a szalagról. 

Munka közben látható, hogy a munkásnak rengeteg a dolga. 
Meg kell nyomi az indulj gombot. Akkor a gép összerakja az 
autót, ez öt perc, azután meg kell nyomni az állj gombot, akkor 
a robot pihen addig, amíg a szalag tovább viszi a kész autót, illetve 
más robotok a várakozó állványokra felteszik a következő kocsi 
előszerelt paneljeit. Eszembe jutott egy ausztrál népmese. A koalá
nak rengeteg a dolga. Egész nap az eukaliptusz fákon sétál és 
azok húsos leveleit szívogatja... és eszembe jutott, hogy néhány 
éve még a segédmunkások többet kerestek, mint a mérnökök vagy 
a szakmunkások, mintha azon múlt volna a fejlődés, hogy ki hány 
lapát földet dob arrébb. Úgy számoltam, egy markoló eggyel biz
tosan többet, mint tíz valódi könnyű lapátos. 

4. 0. AZ IPARBAN ALKALMAZOTT 
Pl TECHNOLÓGIÁK 

Akkor, ha egy találmány olyan alapvető jelentőségű, mint a Pi 
energia felhasználhatósága, a róla szóló tudósítás nem lenne tel
jes, ha csak a biológiai jelentőségét mutatnánk be. A korrekt tájékoz
tatáshoz az is hozzátartozik, hogy néhány példán megkíséreljük 
érzékeltetni a Pi energia ipari alkalmazásának jelentőségét. Úgy 
tartjuk logikusnak, hogy először a Pi víz ipari alkalmazhatóságá-
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val foglalkozunk, majd az eddig leirt ismeretektől egyre távolibb 
lehetőségeket írjuk le. Azokról a munkákról, amelyek még kísér
leti stádiumban vannak, noha rendkívül érdekesek, majd akkor 
szólunk, ha képesek leszünk megvalósítani azokat. 

4. 1. Pl HÁZTARTÁSI, VAGY IPARI FŰTŐRENDSZER 

Két tesztünket ismertetem azzal a megjegyzéssel, hogy eredményeit 
mindkettőnek a gyakorlatban már alkalmazzák. 

Az első teszt esetében a termosztátba, egy víz vezetésére szol
gáló üvegcsőből egy szabályozható elektromos melegítő egység
ből, egy Pi aktiváló egységből és egykeringető szivattyúból álló 
zárt működő egységet helyeztünk. A rendszert ipari Pi vízzel töltöt
tük fel, majd légtelenítés után bekapcsoltuk a keringető szivattyút. 
Pontosan mértük a szabályozható elektromos melegítő egység 
áramfelvételét miután a hőfokot adott értékre állítottuk és a ter
mosztátot kizártuk. A kontroll rendszert ugyanígy készítettük el, 
azzal a különbséggel, hogy a kontroll rendszerben csapvizet 
keringettünk, és ebbe a rendszerbe nem építettünk be Pi aktiváló 
egységet, csak egy ugyanolyan tömegű, de semleges kerámiával 
töltött egységet. Azt tapasztaltuk, ha a Pi vizet egy adott hőfokra 
hevítjük minden esetben kevesebb, méréseink szerint 8,2%-kal 
kevesebb, energia kellett. Ha kontrollként desztillált vizet alkal
maztunk, akkor a különbség 6,1% volt. Ha a kísérlet kontrolljaként 
desztillált Pi vizet hasonlítottuk desztállt kontroll vízhez a különb
ség 8,2% lett ismét. 

Ha ugyanilyen rendszert egy lakásban, vagy egy gőzszolgáltató 
üzemben alkalmazunk, úgy folyamatos üzemmód mellett az ener
gia megtakarítás még több lehet, mert a lehűlés is energiatakarékosan 
megy végbe. A termosztátban végzett hőmérsékletmérés diagram
ja azt mutatja, hogy a kontroll vízrendszer lehűlése közel lineálisan 
egyenletes, a Pi vizes rendszeré viszont ettől teljesen eltér. A hőlea-
dás elnyújtottan szakaszos és jóval lassabb, mint a kontroll esetében. 
Ezen a görbén belül is van két olyan pont 35 C° és 22 C° környékén 
ami stabil. A második tesztünknek az elnevezése gázkiterjedési koef
ficiens változás. Ezt a tesztet már a Pi víz korai előállítási sza
kaszában sikerült először véletlen felismerésre alapozva elvégezni 
és gyakorlati hasznosíthatóágát kidolgozni, de értelmezni, csak a 
vákuumenergiák elméletének felhasználása után tudtuk. A lényege 
az, hogy amikor speciális ipari Pi víz és levegő van jelen egy rend-
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szerben, akkor spontán melegedés következik be. Ez a jelenség 
BM Központi Kórházban egy magas szintre aktivált készülékünk 
esetében 6,5 bar víznyomás mellett akkor következett be, amikor 
14 C-os nagyon levegős vizet áramoltattak speciális Life Energy 
készülékünkön és annak különleges adapterén keresztül. A kiáram
ló víz hőfoka több volt mint 40 C. Ez a rendszer ingyen gőz előál
lítására is alkalmas, ha továbbfejlesztjük. Gondolom, van néhány 
szegény városi önkormányzat, de talán még mások sem szeretik 
kidobni a pénzt. A kutató munkát megkezdtük. 

4. 2. Pl CSOMAGOLÓ ANYAGOK 

A Pi energia tartósító hatásának bemutatása kapcsán a Pi tároló kon
ténerek témáját felvetettem. Ezek a konténerek készülhetnek üveg
ből, műanyagból, kerámiákból, még fából is. Az aktiválást a belső 
rétegként elhelyezett pontosan meghatározott sorrendben felrakott Pi 
kerámiák biztosítják, amiket két évente cserélni kell. Ez a megoldás 
viszonylag olcsó, mert a természetes gyümölcsök egész éven keresztül 
történő fogyasztását teszi lehetővé. Saját energia felvétel hálózatról 
nincs itt sem. Egy ilyen Pi házi konténer egy téli szezonban megtérül. 
A jelenlegi árak mellett pláne. 

A másik csomagoló anyag csoport a Pi fóliák csoportja. Ezeket több
féle módon állíthatjuk elő a rövid, illetve a tartós hatás igényei szerint. 
A rövid hatás csak néhány napos és ehhez csak az szükséges, hogy a 
zöldségek vagy a gyümölcsök csomagolása előtt a csomagoló zárt 
rekeszeket, illetve zacskókat, fóliákat ipari Pi vízbe mártsuk be és lehetőség 
legyen pl. belső zárt tér kialakítására, az elpárolgás megakadályozására. 

Ha több hónapos hatásra törekszünk, akkor viszont adott Pi 
kerámiákat a csomagoló fóliákba illetve rekeszekbe kell meghatáro
zott rend szerint fólia fúváskor, illetve rekesz öntéskor préselnünk. 
Vizsgálataink szerint a hazai ipar ezeket a csomagoló eszközöket min
den különösebb gond nélkül elő tudná állítani, viszonylag kis beruházás 
mellett. A korán kelők tipikus esetével állunk szemben! 

4. 3. KORRÓZIÓ VÉDELEM - Pl FESTÉK GYÁRTÁSA 

Akkor, amikor korrózió védelemről beszélünk általában a helyi 
galvánelemek kialakulásának megakadályozásáról beszélünk, azaz 
ez a terület közelebb áll az energetikához, mint az anyag közpon
túsághoz. A szakirodalom azt mondja, hogy: a fémek felületi kor-
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róziója visszavezethető a helyi elemek képződésére, amelyek a 
fém felületén levő csekély szennyeződések miatt keletkeznek, ha 

azok nemesebbek mint az alattuk levő fém, és az atmoszféra 
támadó hatását segítik elő. 

A víz és a levegő oxigénjének a hatására a fém pozitív ionok 
keletkezése közben oldódik, míg az elektronok a szennyeződések 
felé haladnak, ahol a hidrogénionok elvesztik töltésüket. Mi most 
nem kívánunk vitába szállni ezzel a szemlélettel, mert mint említet
tük az átlagnál modernebb elveken alapszik. Azt viszont de
monstrálni tudjuk, hogy abban az esetben, ha megtisztított vastár
gyakat Pi vízbe merítünk és ugyanakkor másokat csapvízbe 
merítünk, azt tapasztaljuk, hogy a csapvízben megindul a korró
zió a Pi vízben nem. Ha kajánkodni akarnánk, azt mondhatnánk, 
hogy ez a kísérlet is ékes bizonyítéka annak, hogy a Pi víz tiszta, 
a csapvíz pedig szennyezett, mert azt mondja az írás, hogy a fém 
felületén lévő csekély szennyeződések miatt keletkeznek... 

Ha le van írva, akkor igaz nem? 
Ha ugyanezt a kísérletet desztillált vízzel, illetve Pi desztillált 

vízzel megismételjük, ugyanezt az eredményt kapjuk, de még 
markánsabb különbséggel. 

A japán autógyártásban használják a Pi módszert fémtárgyak tartós 
korrózió védelme, előtt illetve tovább feldolgozása előtt az ún. rövid 
korrózióvédelem biztosítására. Ez azért előnyös, mert hőkezelés 
előtt nem kell pl. a védőanyagot külön munkaműveletben eltávolí
tani, illetve a tartós korrózió védelmi bevonások esetén sem kell 
semmit tenni, legfeljebb szárazra törölni a tárgyat, vagy levegő lefu-
vatással megszárítani. Az űrtechnikában még szellemesebb, de 
valamelyest drágább megoldásokat alkalmaznak. Ez a védő hatás 
ugyanis Pi kerámia porral való bevonással évekig fenntartható! 

Ott ahol rengeteg fémet kell megóvni a korróziótól és nem 
különösebben előnyös az, ha a fémeket eredeti fémes felületük meg
tartása mellett kell megvédeni, Pi festékeket alkalmazhatunk. A Pi 
festékek gyártásának két lényeges elemét említem meg, csak az 
érdekesség kedvééit. Az egyik lényeges elem az, hogy a porlasztott 
Pi kerámiákat a festék szemcsékkel tökéletesen el lehet keverni. 

A másik lényeges elem az, hogy a tiszta, élő színeket eredeti 
állapotukban, eredeti tónusukban lehet megtartani, sőt mód van 
az élő színek restaurálására is! Az alapját ennek az a mechaniz
mus képezi, amelyről az I. fejezetben már szóltunk (lsd. a bom
lástermékek barna és szürke színe). Miután úgy tudjuk, hogy a 
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piaci verseny a festékgyártásban sem csekély, talán felesleges meg
jegyezni, hogy egy új környezetbarát, energetikailag aktivált fes
tékcsalád a piaci előny mellett a legfontosabb érdekeinket a 
környezetünk védelmét is szolgálja. 

4. 4. SZILIKÁTIPAR 

Ha már szó esik sorozatosan a kerámiákról, célszerűnek tartjuk 
megjegyezni, hogy a Pi technológiák milyen előnyöket jelentenek 
a porcelángyártásban, a téglagyártásban, a tetőfedő cserép gyártás
ban, a szilikátiparban. Az eddig leírtakból kitűnik, hogy azok az 
iparágak, amelyek az alapanyagok hőkezelésével készítik el 
késztermékeiket, jól kihasználhatják a már könyvünkben többször 
leírt jelenséget, a klaszter szerkezetből következő fűtőenergia meg
takarítást a Pi víz elpárologtatásakor. Ezek az iparágak már ezzel 
a megtakarítással jelentős gazdasági haszonra tehetnek szert. 

A gazdaságosság előnyét könnyű megérteni és könnyű 
ellenőrizni állításunkat, hiszen elegendő egy égetési próbát végezni 
és mérni a fűtőenergia felhasználását. 

Az eddigi tapasztalati és mérési adatok bizonyára minden üzem
ben megfelelő kontrollként szolgálnak. A Pi technológia alkal
mazásától azonban a fentieken kívül újabb, nagy jelentőségű 
előnyöket várhatunk. 

Az első és legfontosabb előny az, hogy mind a porcelánokban, 
mind a téglákban, sőt a betonszerkezetekben is minimális lesz az 
anyag szövetében a mikrorepedések száma! Ennek megfelelően ezek 
a termékek sokkal szilárdabbak, sokkal kevésbé törékenyek lesznek. 

A második előny az, hogy kisebb energiával lehet megformázni 
ezeket a termékeket. Mindkét előnyt a piac nagyobb kereslettel 
hálálja meg. 

Japánban a Pi szilikáttechnológiával készített termékek ára ma
gasabb. Ez érthető, mert a jobb termékeket a hosszabb szavatossá
gi idejű termékeket az igényes piac szívesen megfizeti. Ebben az 
esetben különösen érvényesül a régi igazság. Valójában a drága 
az olcsó, hiszen egy porcelán készletet nem egy napra vásáro
lunk, egy házat hosszú időre, többnyire több generációnak építünk. 

Fontos, hogy panaszmentesen funkcionáljon. A fenti megoldá
sok közül egynek a hazai kifejlesztését megkeztük és mire ez a 
könyv az önök kezébe kerül, talán már az engedélyezésen is túl 
leszünk. Ez a Pi mikrokerámia. 
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Ezt a terméket épületek, építmények alapok vízzáró rétegének 
kialakítására, betonszerkezetek, betonépítmények repedéseinek, 
tömítési hézagainak a helyreállítására lehet gyorsan, kényelmesen 
és olcsón alkalmazni. Referenciahely Japánban több ezer van, 
hazánkban a kaposvári megyeháza alapzatbetonjának van egy 
kontrollálható része. 

4. 5. ENERGIA TAKARÉKOSSÁGI TESZT 

A Pi technológiák kialakítása az ipar más területein is folyamatban 
van és egyre újabb és újabb alkalmazási módokat dolgoznak ki a 
kutatók. A lehetőség mindenki előtt nyitva áll. A Pi módszerek a 
dinamikus változások hírnökei. Aki gondolkodik, aki tervez, annak 
van jövője. Miért ne lenne éppen ön az? Higgye el sosem volt akko
ra szükség az együttgondolkodásra, a közös cselekvésre, mint most. 
Várjuk az önök tetteit. Ma a vegyiparban a folyékony üzemanyagok
nak mint energiaforrásoknak a használata elkerülhetetlen. 

A folyékony üzemanyagok gazdaságos felhasználása nem 
csupán gazdasági kérdés, hanem a vegyipar növekedésére is hatás
sal van, mert a természeti források racionális felhasználása nap
jainkban az egyik legfontosabb kérdés! 

Az is tény, hogy az üzemanyagfogyasztás egyben környezet
szennyezést is jelent. 

A teljes energia takarékossági mérések elvégzése rendkívül 
sürgőssé vált. Arra példaként, hogy biorendszereket hogyan lehet 
az iparban alkalmazni, egy eszközt ismertetünk a kerozin fel
használás hatékonyságának fokozására. 

Ebben az eszközben a Pi technológia (F II-2025 adalék for
májában) került felhasználásra és jelentős mennyiségű kerozint 
sikerült megtakarítani (18%)! 

A hazai repülésnek és takarékosságnak ez egy nagyon nagy 
jövőjű lehetősége. Egy másik kísérlet eredményére a lakás tulaj
donosok lehetnek kíváncsiak. A kísérletet klímaszobában folytat
tuk, meghatározott hőmérséklet és nedvesség mellett. 

Ugyanolyan rolókat alkalmaztunk kontrollnak, mint amilyenek 
a kezeltek voltak. A specifikáció szerint a légkondicionáló beren
dezés meleg vizet használt a levegő fűtésére és hideg vizet a 
hűtésre. Ezt a megoldást felhasználva a Pi víz eljárását alkalmaz
tuk úgy, hogy a víztartályt amely a hűtőtorony számára szolgálta
tott vizet Pi vízzel töltöttük fel az expanaziós tartályt szintén. 
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A porszűrőt stabilizált Pi vízzel itattuk át, és a fűtőolaj tartályba 
a szűrőt szintén egy speciális Pi oldattal kezeltük. Öt év átlagában 
azt találtuk, hogy a kontroll szobákban az azonos időszakra jutó 
olajfogyasztás 1700 liter volt, a kezelt szobákban 1220 liter mindössze 
Ez a berendezés mindig specifikált hőmérsékletet állít elő, így az 
energiamegtakarítás az év azonos szakaszaiban folyamatosan meg
figyelhető. Erre a témakörre nagy gyakorlati jelentősége miatt még 
rövid időre visszatérünk pl.: a termodinamika II főtételének bírála
ta kapcsán. A téma jelentőségét addig is a nyers kőolaj feljavítási 
valamint a kenőolaj feljavítási teszttel támasztjuk alá. 

4. 6. NYERS KŐOLAJ FELJAVÍTÁSA, TESZT 

Egy 5x5 cm-es vas rudat hígított eredeti Pi B oldatba mártottunk 
24 órára. Az így kezelt vasdarabot nyers kőolajba tettük és két 
órán keresztül szobahőmérsékleten benne tartottuk. A kezelés után 
a vasdarabot kivettük a nyers kőolajból és a nyers kőolajat eléget
tük. Azt tapasztaltuk, hogy kevesebb korom keletkezett, az égés 
tökéletesebb volt, nagyobb mennyiségű hőt nyertünk a kezeletlen 
nyerskőolajjal öszehasonlítva. 

9. táblázat 

A kezelt nyers kőolaj vizsgálati eredményei: 

víztartalom 
hamutartalom 
szénmaradék 
kéntartalom 
nitrogéntartalom 
specifikus gravitáció (15/4 G) 
API fok (60 F-fok) 
kinematikus viszkozitás (30 C) 
(Tag) forrpont 
folyékonysági hőmérséklet 
fűtőérték 
fűtőérték növekedés % 

Kezelt 

172 ppm 
0,01% 
0,23% 
0,03% 
0,08% 
0,7805 
49,72 
1,193 Cst 
- 39,0 C 
-42,5 C 
11050 cal/g 
119,2% 

Kontroll 

172 ppm 
0,01% 
0,28% 
0,03% 
0,08% 
0,7801 
49,65 
1,198 Cst 
- 22,2 C 
- 38,6 C 
9270 cal/g 
100% 

A következő kísérletben egy vasgyűrűt mártottunk 24 órán 
keresztül hígított Pi B oldatba. A következő súrlódási tesztet 
végeztük el. Egy pár puha acél lemez felületeit összekapcsoltuk 
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egy percenként 373 fordulatot végző tengellyel és 6,5 kg terhet 
raktunk rá, miközben kezelt kenőolajat adtunk az érintkező 

felületekre. Az a puha acéllemez 8 órai terhelés után, amely a 
tengely felső részével érintkezett, az alábbi értéket mutatta: 

14 x 10-2 mm2 -vel csökkent a vastagsága, ugyanakkor a kezelt 
részen mindössze 6 x 10-2 mm2 kopás volt mérhető. 

A kenés hatékonyságát a Pi B kezelés tehát több mint a két
szeresére növelte! 

5. 0. KOZMETIKUMOK 

Ez a fejezet már a reklám helye is lehetne, mert néhány nagy sik
erű kozmetikumunkat itt mutatjuk be. Valamennyi kozmetikumunk 
vásárdíjas. Persze a rosszmájúak azt mondhatják, hogy ha az ember 
elég sok vásárba elküldi a kozmetikumait csak akad egy, ahol 
díjazzák valamiért. Vagy azért mert szép a csomagolás, vagy azért 
mert jó a reklámja, vagy azért mert natúr termékek, esetleg azért 
mert a natúrnál is természetesebbek. Nekünk az a természetes, 
hogy a természetes termékek közül a mi termékeinket díjazzák. 
Termékeink tehát díjasok, de szerencsére a vásárdíjak mellett 
közönségdíjasak is. Miért van ez az elismerés! 

A GESA arckrémet például azzal reklámozhatuk, hogy kenje az 
arcának egyik felét és hasonlítsa össze a másik felével. Az ered
ményesség biztos. Azért simul ki az arc bőre, azért tűnnek el a 
pattanások, mert a bőr irharétegében hat a krém. 

Az irharétegben lévő fehérjék hidrátburkuk egyrészét elvesztik, 
amikor a helytelen életmód vagy a természetesnek tartott öregedési 
folyamatok során a bőrsejtek aktivitása csökken. Az öregedés, ha 
gyors, akkor nem természetes! 

A természetes öregedés helyes életmód mellett nyolcvan éves 
életkor felett kezdődne. Az arc bőrének rugalmatlansága, a bőr
feszítő simaizmok meglazulása is csak ezt követően következhetne 
be. Sajnos a különféle káros szintetikus krémek, porok, pakolá
sok esetenként más célból, pl kinövések, mitesszerek gyógyítására 
alkalmazott orvosi kezelések hatására a bőr hámrétegeinek sejtjei 
károsodnak. Az egyik legfőbb károsító csoport a tisztítószerek 
illetve azok szárító hatása, valamint a mérgező anyagokkal zsúfolt 
mosdóvíz. A bőr az emésztőcsatorna minden káros folyamatát is 
azonnal és többnyire tartósan megmaradó nyomokkal jelzi. A bőr 
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helyi, nem tumor eredetű burjánzásának, kinövéseinek 
foltosodásának okait gyakran kell a természetellenes agyon-
mérgezett ivóvizekben, illetve egyes ételeinkben keresnünk. 

Itt is eljutottunk tehát ahhoz a gondolathoz, hogy a helyes 
bőrápolást alapvetően egész szervezetünk karbantartásával 
szinkronban célszerű végezni. Természetesen krémeink hatásukat 
önállóan is kifejtik, hiszen pontosan ezt tudjuk demonstrálni a 
bevezetőben megjelölt hatásmechanizmussal. 

Próbálják ki és igazat adnak azoknak, akik ragaszkodnak 
krémeinkhez, de mint tudják mi nem a látványosan gyors, hanem 
a kevésbé látványos, lassú, de valós, tartós hatások eléréséhez 
ragaszkodunk. A GESA krémcsaládot is akkor fogják valójában 
szeretni, ha hosszabb időn keresztül alkalmazzák. Megéri. 

Jellemző módon a kísérleti munkában részt vett valamennyi 
munkatársunk a dolog természeténél fogva főként hölgyek, mind 
a mai napig kizárólag GESA krémeket használnak. Mi is hamar 
megláthattuk, hogy miért. 

A GESA szemránckrémet is a mi iskolánk tanításainak 
megfelelően alakítottuk ki. Ebben az esetben a feladat látszólag 
az, hogy a szem környéki ráncokat segítsünk kisimítani. Igen ám, 
de azt tapasztaljuk, hogy azoknak a cégeknek a termékei, ame
lyek ezt a feladatot látszólag elegánsan és jó hatásfokkal elvégzik, 
hatásukat általában nem tudják tartósan kifejteni. Pontosabban a 
hatásfok a tartós használat során csökken. Ezzel ellentétben a GESA 
szemránckrém használatával a hatásfok folyamatosan növekszik. 
Mi ennek az oka? Az ok abban keresendő, hogy megkeressük a 
szem környék ráncosodásának az okát. 

Az ok több tényezőn nyugszik. Az első ok az, hogy a ráncok 
kialakulásában a hámsejtek fehérjéinek folamatosan csökkenő 
vízburka fontos szerepet játszik. Az ún. hidratáló krémek nagyrésze 
viszont nem a sejt fehérjék vízburkának és ezzel életképességének 
a helyreállításában jeleskedik, hanem a hámsejteket körülvevő 
vízburok helyreállítását próbálja megoldani. Ez is fontos és 
látványos lépés, de az egészséges sejtek saját sejt körüli vízburkukat 
a határártyák aktivitásának a függvényében képesek tartósan meg
tartani. A határhártyák aktivitása viszont a hidratáló krémek hatására 
- kevés kivételtől eltekintve - nem növekszik tartósan. 

Ha a sejtek fehérjéinek vízburkát - ami mint láttuk az I. fejezetben 
Pi víz! - helyreállítjuk és ezzel a bőrsejteket mintegy megifjítjuk, 
akkor megfelelünk mindkét feladatnak azért, mert a megifjított 
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hámsejt saját határhártyáit tartósan regenerálja így a sejt körüli 
vízburkokat is megbízhatóan állítja helyre hosszú időre. A GESA 
krémek így megfelelnek a hidratálás követelményének. Örülünk 
ennek, de nem elégszünk meg ezzel. 

Vizsgálataink szerint ugyanis a szemráncok kialakulásáért a bőr 
alatti szem körüli simaizmok meglazulása is felelős. A szem körüli 
simaizmok feszességét a krémeink regeneráló hatása állítja helyre. 
Ezeket az izmokat a szervezet csak kis mértéken használja, ezért 
kevéssé terhelhetők. 

A hölgyeink szépségének biztosítása viszont olyan fontos ok, 
hogy a fiatalkori izom terhelhetőség helyreállításával kell ezeknek 
az izmoknak a bőrfeszítő szerepét javítani. Mint sport tesztjeinkből 
kiderült, a Pi vizet fogyasztóknál ez a természetes regeneráció 
folyamatosan zajlik. Ebben a speciális esetben ezt a regeneráló 
mechanizmust alakítjuk ki a szemek körüli elsősorban sima 
kismértékben a harántcsíkolt izomzatban. 

Mivel a hatás mélységi, tartós használat esetén javul a szemek 
mozgató izmainak, következésképpen a látásnak is a hatásfoka 
kismértékben. A GESA balzsam kialakítását is ezeknek a rendező 
elveknek megfelelően a test nagy felületeinek a kezelésére alakí
tottuk ki. Ez sikerült is. 

A GESA balzsam hatékonysága esetenként helyi gyógyszeres 
kezeléssel ér fel, pl. makacs sérülések, fekélyek stb. esetében. Egy 
hatását viszont nem mi, hanem német orvosaink fedezték fel a 
Frankfurt mellett Haibachan. 

Ez a felfedezés minket is meglepett, noha a már leírt hatások 
tanulmányozása után logikus. Ez az eset is arra hívja fel a figyel
met, hogy a Pi víz elvei szerint készült aktivált termékeink esetében 
mindig újabb és újabb felhasználási, alkalmazási területek nyithatók 
meg, azaz a Pi víz valóban maga a változás. 

A német kolléga aranyér problémával küszködött sok tízezer 
társunkhoz hasonlóan. Aranyere gyakran kivérzett, noha igyekezett 
a lehető legkisebbre szorítani a kényelmetlenséget, mert munká
ja során sokat kell pl. autózni és ez zavarta a vezetésben, illetve 
a nagy figyelmet igénylő kezelések elvégzésében. Az eltelt 
évtizedek során betegségének minden formáját megismerte és 
szükségszerűségből megtanult együtt élni vele. A Pi víz hatásait 
olvasva kíváncsi lett a GESA krémek regeneráló hatására és jó 
orvoshoz méltóan először önmagán próbálta ki azt. Egy hónap 
folyamatos GESA balzsam kezelés hatására aranyere visszahúzó-

171 



dott, újabb két hét után a duzzanat elmúlt, majd a belső szúró fáj-
dalomérzés is megszűnt. 

Természetesen azóta aranyere egyetlen esetben sem vérzett ki, 
noha hosszú megterhelést követően, illetve egyes erős front-
tevékenység hatására a belső érzékenység, nem fájdalom, visszatért 

Saját tapasztalata alapján aranyér kezelésre ajánlja Németországban 
és minden páciense meg van az eredménnyel elégedve. Mi is, mert 
ilyen együtt gondolkodásra van szükség minden területen. 

Az új most elkészült termékek a Gesa arckérm, a Gesa szem
ránckrém a Gesa balzsam valóban a megfelelő összetételben és 
hatóanyaggal jelenik meg. Megrendelhető a Hemotrade Kft.-nél 
és a már közölt hiteles forgalmazóknál. 

6. 0. ÖSSZEFOGLALVA 

Viszonylag kevés új van az évezredek óta zajló és folyamatosan 
ismétlődő folyamatokban. Ezek az új események is törvény
szerűségeken alapulnak, ezektől függően jönnek létre, illetve alakí
tanak ki változásokat. 

A legnehezebb feladat és egyben kihívás az új eseményeket 
előidéző rendező elvek megértése, meghatározása. Különösen 
nehéz feladat az, ha az ember a tanulmányait komolyan veszi és 
úgy véli, hogy a rendelkezésére álló tudományanyagot, amit komoly 
és elfogadott elmék számára megrostáltak, rendszereztek és 
értelmezhetővé tettek - elsajátította, esetenként kisebb, eddig fel 
nem tárt kapcsolatokat megvilágított, újabb, kisebb lehetőségeket 
fejtett meg és a meglévő ismeretek bázisán igyekezett hozzáten
ni valamit a biztoshoz, és egyszerre rádöbben, hogy ez a biztosnak 
hitt bázis kisebb, nagyobb részben tévedésen alapul. 

Minél nagyobb és minél biztosabb tudás birtokában van az 
egyén, ez a tragédia annál nagyobb. A legtöbb esetben ilyenkor 
megcsontosodások és minden rajtuk kívülálló tudás elvetések 
következnek be. Azok a műhelyek, amelyek ilyen szemléletet 
képviselnek, ezért igazán új ismereteket nem tudnak közölni, noha 
nemzetközi, vagy adott térségen belüli tekintélyük szinte tökéletes. 
Ez a tudásanyag azonban lexikális. 

A számítógépek korában különösen azok küszöbön álló for
radalma után, amikor a lineáris számítógép kapcsolatokat a 
gömbfelületi információ kapcsolódások váltják fel, ezekre a kutató 
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bázisokra, nevükön nevezve adattároló bázisokra nem lesz szük
sége másnak, csak egy-egy elnyomó hatalomnak, annak is csak a 
stagnálás és a leépülés szakaszában. 

Ha az ember az ismeretanyagát úgy tekintené, mint olyan rend
szert, aminek minden egysége állandó megújításra vár, akkor létre
hozhatná az élő tudományt. 

Ebben a rendszerben az összes kialakult elméleti és alkalma-
zott tudomány összefüggéseit kell a létrehozás szakaszában leg
fontosabb feladatként vizsgálni és megoldani és nem arra töreked
ni, hogy minél pontosabban definiáljuk és bizonyítsuk az egyes 
tudományok vagy tudományterületek különállását, önálló értékét. 

A ma vizsgált tárgykörök között felállítható egy összefüggés
rendszer, és ez azt bizonyítja, hogy többé-kevésbé helyes úton 
járunk. A legtöbb vizuális elme ezt úgy jellemzi, hogy számára van 
egy megsejtett valóság, és annak felépítő elemei kerülnek az elsajátí
tott ismerettel mozaikként a birtokába. Ha a mozaik illeszkedik, 
az ismeret a jelenlegi szinten elfogadható, ha nem, úgy nem a tel
jes rendszer a hibás, hanem az elem. 

Az összefüggések illeszthetetlensége arra utal, hogy az axióma 
rendszerünk tartalmaz tévedéseket, illetve relatív igazságot. Ezek 
a relatív igazásgok azért jönnek létre, és viszik az emberiség 
fejlődését zsákutcába, mert nem vagyunk képesek látni, hogy 
kiemelt folyamatokat vizsgálódás után az eredeti környezetbe 
visszavetitetni tilos! 

Az eredeti, élő környezetben a kölcsönhatások fontosabbak, 
mint adott kiemelt folyamat jellemzői. Adott, kiemelt folyamat, az 
eredeti környezetben nem úgy folyik le. A végeredménynek tar
tott igazság, tehát hamis. 

Ha van erőnk lemondani a relatív eredmények kimunkálásáról, 
azaz legyőzni önmagunkat, ha van erőnk saját karrierünket lerom
bolni azért, hogy a hibákat közzétegyük, és új feladatokat határoz
zunk meg, a tudományban az is érdemel adott szinten akkora 
díjazást, mint a legnagyobb eredmények elérése. 

Nem fontos, hogy ki hány cikket közöl, ki mekkora hírnévre 
tesz szert. A fontos az, hogy gyarapitotta-e valós, új eredménnyel 
a közös ismereteket, vagy nem. Ebben a vonatkozásban a tűz
gyújtás felfedezése természetesen sokkal fontosabb eredmény, 
mint az összes project összes eredménye 1995 évben. 

Ezek demonstrálására bemutatjuk az 1995. évben termesztett Pi 
dinnyét 28. fotó, valamint a magyar Pi technológiák bemutató ter-
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mét a 1993- évi világkiállításon 29. sz. fotó, valamint egy hazai 
kertészetet, ahol évente többször állítanak elő, Pi Íriszeket gyako-
rlatilag veszteség nélkül. (Tóth István, Cegléd) Ezeknek az 
Íriszeknek majdnem minden hagymája kihajt és majd a virágok a 
piacon tovább frissek maradnak. 30. sz. fotó Megérte szakítani a 
hagyomás termesztéssel. 
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IV. FEJEZET 

1. 0. A2 ÚJ ISMERETEK KITERJESZTÉSE 

Ebben a fejezetben néhány olyan gondolatot vázolunk fel, ame
lyek az I. fejezetben leírt új ismeretek kiterjesztéséből származ
nak. Ezeket nem tekintjük bizonyítottnak, csupán néhány észlelés 
eltérő értelmezésének. Az eltérő értelmezésekből véleményünk 
szerint gyorsabban származhat megoldás olyan esetekben, amikor 
új jelenségekkel állunk szemben, mint a hagyományos gon
dolkodásból. Az is igaz, hogy a tévedések száma nagy lesz. 

Ha a kérdést viszont úgy élezzük ki, hogy próbáljunk-e új utakon 
járni, valószínű sokat tévedni, de maradjon reményünk a valós, új 
ismeretre, vagy vessük el ezt a gondolkodást és csak a bizo
nyítottnak hitt ismeretekhez rakosgassunk morzsákat, de a 
tévedések számát minimalizáljuk, akkor mindenkinek magának 
kell dönteni. 

Az utóbbi gondolkodásmódból korszakalkotó felfedezések 
ritkán, vagy egyáltalában nem születnek, de biztos karrier igen. 
Az előbbi gondolkodásból nem származik semmi. Karrier biztos 
nem, dicsőség pedig azért nem, mert az új gondolatok bizonyítását 
már saját eredményként végzik el a hagyományosan, de szisztema
tikusan építkezők. így eredményként már a saját nevük alatt jelenik 
meg a gondolat. Talán ezért helyes az az álláspont, amit számos 
eltérő gondolkodású tudós alkalmaz, nevezetesen az, hogy csak 
az eredmények gyakorlati megvalósulását követően publikál, vagy 
akkor sem. 

A magyar hatóságok egy részének a gyakorlati eredmények 
nem jelentenek bizonyítékot, csak a saját laboratóriumi eredmé-
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nyeik. A baj csak az, hogy ezek a laboratóriumok reménytelenül 
elavultak, így nemes feladatuk elvégzésére csak addig voltak alkal
masak, amíg a hatalom eleve megmondta, hogy milyen eredményt 
lát jónak. 

A világszínvonalú eredmények bevezetését ezért olyan labo
ratóriumok tesztelésétől kellene függővé tennünk, amelyek kellő 
szellemi és technikai felkészültséggel rendelkeznek. 

Ha ez sürgősen nem történik meg, akkor a magyar hatóságok 
elzárják hazánkat a legfejlettebb technika bevezetésétől, valamint 
a korszerű hazai eredmények alkalmazásától. 

1. 1. AZ EGYSÉGES TÉRELMÉLET ÉS A BIOENERGETKA 

Mint azt számosan feltételezik, 1925-27 között Albert Einstein megal
kotta az Egyesített térelmélet a gravitációra és az elektromosságra 
című művét. 

A német nyelvű anyag nagyrészt megjelent. Ha az ember bioen-
ergetikával foglalkozik, a látszólag jelentéktelen dolgokra is figyel
ni kell. Mit jelent ez a szó, a név, hogy Einstein? Nomen est omen? 
Kérem később jusson majd eszükbe! 

Az egységes térelmélet, miután utat nyit egy új fizika felé korsza
kos jelentőségű és sokkal fontosabb, mint az atommaghasadás 
matematikai előkészítése volt, mert belőle valós természeti 
törvények vezethetők le. 

Amikor 1947-ben Kaliforniában és máshol két elemi részecskét 
fedeztek fel a J. és a Pszi részecskéket feltételezhették, hogy létezik 
egy negyedik univerzális gyenge erőhatás a gravitáció, a mágne
sesség és az elektromosság mellett. Itt utalnék vissza arra a tényre, 
hogy ezt elméletileg már 1935-ben megjósolta Yukawa. A lényeg 
talán annak meghatározása, hogy ez a négy erő hogyan viszonyul 
egymáshoz, valamint az, hogy mit tekintünk anyagnak. Einstein 
az anyagot az energia produktumának tekintette, és nem az 
energiát tekintette az anyag produktumának. 

Ha ez igaz, akkor az, amit mi anyagnak ismerünk a tér energia 
egy kötöttebb helyi koncentrációja. Ebből következik, hogy ener
gia tisztán létezhet, azaz tiszta formában csak energia létezhet. Az 
energia kölcsönhatásainak a fenti négy erőt az ismert gravitációt, 
a mágnesességet és az elektromosságot valamint a kevésbé ismert 
gyenge univerzális ún. kozmikus erőt tekintve ezek egymáshoz 
való viszonyából következtethetünk az energia tényleges ter-
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mészetére. Ezt a negyedik erőt nevezzük Pi-nek. A kimunkálást 
valamelyest segíti az ún. tisztaság elv felhasználása. Ez feltételezi, 
hogy alacsonyabbrendű vagy durvább hatás csak a magasabbrendű, 
vagy finomabb hatás jelenlétében létezhet. Ez utóbbi felfedezése 
ezért többnyire az előbbit követően következik be. A durvább 
hatást mindaddig tiszta hatásnak tekinthetjük, amíg újabb ismeretek 
birtokába nem jutunk. Az elektromosság jelenségét gyorsan követte 
a mágnesesség felismerése, majd ezek egymásra hatásának 
felfedezése és felhasználása. 

Az elektromosság oldaláról vizsgálva elektromosság nem 
létezhet mágnesesség nélkül, de mágnesesség létezhet tisztán is. 
A sort folytatva elektromágnesesség nem létezhet gravitáció nélkül, 
de gravitáció létezhet tisztán is. Ebből következik, hogy feltárható 
és kihasználható az elektromágneses gravitációs kölcsönhatás pl. 
az új lézertechnika kidolgozásában. A gravitációs erő és az elek
tromágneses erők közti kapcsolat feltárása lehetővé teszi új 
hajtóművek és teleportációs berendezések megalkotását. Ez a folya
mat 1952-ben elkezdődött, további félelmetes arzenállal bővítve a 
gyilkolásra alkalmas eszközök tárát. 

1. 2. A Pl ERŐ TANULMÁNYOZÁSA 

A kozmikus erőnek a Pi-nek a kutatása, valamint a kapcsolatok 
tanulmányozása azért is fontos feladat, mert a tiszta kozmikus erő 
a Pi az egyedüli, ami nem öl, noha az ember e tekintetben na
gyon találékony, gyógyítani viszont nagyon hatékonyan tud, és 
most már a Föld, mint élőlény is rá van utalva a bioenergia után
pótlására, mint az pl. az ózonlyuk terjedéséből, az Entrópia 
növekedéséből következik. 

Ez utóbbi a légköri gázok közötti egyensúlyhiány tartós fenn
maradása pl. a metánból és az oxigénből élettelen környezetben 
száz nagyságrenddel kevesebb kell, mint amennyire a Föld külön
leges légköri keverékének fenntartásához szükség van. Minden 
más légköri gázra is ez igaz. Azaz a földi légkör jelenlegi összetétele 
csak élő Föld esetén lehetséges. Ha ez igaz, úgy szükség van egy 
szervező mechanizmusra, amelyik a folyamatokat összehangolja. 
Mint láttuk az 1. fejezetben ez más oldalról is szükségszerű. 
Visszautalva a kiindulási gondolatra le kell szögezni, hogy Einstein 
1916-ban foglalkozott a gravitáció meghatározásával, és azt tartot
ta, hogy nem igazi erő a hagyományos értelemben, azaz eltér az 
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elektromosságtól és a mágnesességtől, de azon nyugszik a mi uni-
verzumunk minden egyéb erőtere, amennyiben a gravitáció az 
eddig ismert erőket szabályozza. Úgy tűnik, ez a megismerési folya
mat bővült a Pi erő megismerésével egy lépéssel. 

Kezdetben a Pi erőt sem tartották gyengesége okán igazi erőnek 
csak napjainkban tűnik úgy, hogy mégis a Pi erő szabályozza az 
eddig ismert erőket. Azt a módot ahogyan ez történik, csak részben 
ismerjük, de az élő szervezetek vizsgálata lassan felhívja a figyel
met ezekre az összefüggésekre. 

Nem tartjuk kizrátnak, hogy a Pi erőn kívül létezik egy még 
gyengébb, még nagyobb fontosságú erő is, ami a különböző dimen
ziók közti közlekedést, teszi lehetővé, bár ennek a feltételezésnek 
a tételes felállításától még messze vagyunk. Jelenleg csak a kezde
ti megfigyelések időszakában járunk és néhány jelenség figyelem
mel kísérése bizonyára a szelekciós módszer meghatározásához is 
segítséget ad. Ilyen módszerek pl. az agy önszuggenciós folya
matainak a tanulmányozása, valamint pl. a telepatikus képességek 
és a növényi illetve szabad sejt információcsere tanulmányozása. 
A munkát sajnos kevés reménnyel lehet jelenleg széles alapokra 
helyezni. Összefoglalva, tehát van az erők jelenleg mérhető 
csoportjának egy jól felismerhető hierarchiája az elektromosságtól 
az Pi erőig, ami az erő látszólagos nagysága tekintetében az aláb
bi sorrendet követi elektromosság, mágnesesség, gravitáció, Pi erő 
stb. 

Az erők sorrendje a szervezettség tekintetében fordítottnak tűnik. 
Nem vitatom, hogy ez a fogalom, hogy az erő szervezettsége 
merésznek tűnik, de jobb hiányában alkalmazom és a motivációt 
az adja, hogy hasonló fogalmat a biológia is használ, így helye 
lehet a bioenergetikában is. 

Korunk orvostudmánya nem tudja meggyógyítani az összes 
betegséget és ez természetes. Az is természetes viszont, hogy a 
gyógyítók és a kutatók keresik azokat az új lehetőségeket, ame
lyek egyes megbetegedések gyógyítására alkalmasak. 

1. 3. EGY ÚJ SZEMLÉLET 

Még sokkal ésszerűbb lenne viszont, ha azokat a lehetőségeket 
keresnénk, amelyekkel a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott meg
betegedések gyógyíthatókká, de főként elkerülhetőkké válnának. 

Itt is egy szemléletváltásra van szükség, valamint egy kis türel-
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mi időre. A szemléletváltásra azért van szükség, mert pl. Japánban 
az emberek akkor fizetik az orvosaikat, amikor egészségesek, igaz, 
hogy akkor tisztességesen fizetik. Hazánkban akkor, amikor 
betegek. A biztosító társaságok is betegbiztosításokat kötnek ahe
lyett, hogy egészségbiztosításokat kötnének. 

A szemlélet az, hogy amikor baj van, akkor kell segíteni. Ez a 
primitív emberi közösségekben, amikor még olyan vezetők voltak, 
akiknek elfogadását a többlet tudás mellett a közösség meg
maradásának szükségszerűsége segítette, elfogadható szemlélet 
volt. 

A közösség túlélése mindennél fontosabb. Jelenleg a fejlődés 
egyik legfőb gátja az a kettősség, hogy az emberek nagy része már 
saját szemlélettel rendelkezik, a világban elfoglalt helyét tisztázni 
képes és úgy véli, hogy megfelelő informáltság birtokában sorsát 
képes irányítani. Ez igaz is! 

Ez a felszabadult közösségi magatartás alapja. Ugyanakkor egyes 
hatalmi bástyák az információkat elzárni igyekeznek. Szükséges 
tehát az új információk közlése már akkor is, amikor azok még 
nem teljesen kiforrottak, hogy a fejlesztés szélesebb gondolati bázi
son nyugodjon, tehát használhatóbb, gyorsabb, pontosabb legyen. 
Szükség van tehát a többlet tudás biztosítására mindazok számára, 
akik ezt a többletet feldolgozni hajlandók. Ezek az olvasóim tudják 
ebben a pillanatban, hogy hozzájuk szólok és ehhez a tényleges 
forradalomhoz kérem a segítségüket. 

Változtassák meg először a saját szemléletüket. Akkor gyógyít
sák meg magukat amikor látszólag egészségesek. Minden betegség 
megelőző, preventív módszert vizsgáljanak meg, próbáljanak ki 
és a saját körükben keressék, terjesszék ezeket. 

Semmiféle elismerést ne várjanak érte. Az elismerés a tett önma
ga. A munkájuk eredményeként hazánkban, Európában elsőként 
kialakulhat az a háziorvosi rendszer amelyet az egészséges emberek 
tisztelete és az esetleg mégis megbetegedők tiszta reménye bec
sül meg. 

Orvosaink így valós tiszteletben részesülve erkölcsileg is 
megerősödnek, ami ezt a folyamatot tovább erősíti, mert fizetésüket 
azért kapják, hogy a rájuk bízottak egészségesek legyenek, így 
ténylegesen érdekelve lesznek abban, hogy a megelőző terápiá
kat megtanulják és alkalmazzák tömegméretekben. Ez orvosi es
küjükkel valós összhangban áll. Sajnos ez egy hosszú folyamat 
lehet csak és itt jutottunk el a türelmi idő kérdéséhez. 
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Mindezeket nem lehet felső intézkedésekkel megvalósítani 
hanem csak lassan, helyileg szerveződően. Ezekből a közösségeik-
ből formálódik ki majd az új rend, amiben nagyobb bizalommal 
lehet élni. A bürokratikus bástyákat a tömegek akarata nem érdek 
li, hiszen felsőbbrendűnek tartják magukat. Kezükben a fiatalon 
nem olajág, hanem lángpallos. 

Mint látják van önöknek is megvívni való forradalmuk. Olyan 
forradalom, amelynek minden olvasóm a megbízott helyi vezető
je aki nem vezetni, hanem szolgálni akar. A rosta állította erre a 
helyre ezt a kérést. Csak komoly, megbízható emberek olvasnak 
tételesen, és azokra van ennek a feladatnak szüksége. 
Természetesen a jelenleg küzdő gyógyítók joggal vetik a szemem
re, hogy olyan informáltság, olyan kutatási háttér birtokában, amire 
alapozva munkámat végzem, könnyű kinyilatkoztatásokat tenni és 
könnyű látványos eredményeket produkálni. Ez igaz, de 
mentségemre legyen mondva, hogy ezeket az eredményeket én 
csak részben produkáltam, inkább csak közvetítem, és lehetőséget 
próbálok teremteni minden becsületes kutató számára, hogy ezeket 
az új ismereteket mérlegelje, kipróbálja, javítsa. 

Az eredményből csak annyi a részem, hogy az elhallgattatási, 
majd az agyonhallgatási kísérletek és most majd a lejáratási kísér
letek nem lehetnek eredményesek, mert a népünket szolgálom és 
képviselem, egyenlőre felkérés nélkül, de teljes meggyőződéssel 
és a látók jogával. Most már nem érdekes a saját sorsom, mert az 
átalakulás megkezdődött és minden területen lesznek, részint már 
vannak olyan gondolkodó emberek, akik hatékonyan fogják a 
munkámat folytatni. 

Előre is sok sikert kívánok nekik, azzal az útravalóval, hogy biz
tosak lehetnek abban, hogy ők a jövő! Ne gondolják, hogy ez nagy 
szó. Engedjék meg, hogy példával illusztráljam. A vegyszermentes 
termékeket korlátozás nélkül lehet bevinni a piacokra, mert azokra 
a kvóták nem vonatkoznak. Most képzeljék el mindezt országos 
viszonylatban, most amikor egyes EGK körök csökkenteni akar
ják a magyar mezőgazdasági termelést. 

Ugye nem szükséges kölcsönökért kuncsorogni, mert a mezőgaz
daságunk mindezt gyorsan képes produkálni. A költségek ráadá
sul mintegy 20%-kal csökkennek, a késztermék értéke növek
szik. 

Bezárul az agrárolló! Ez a motor ami kihúzhat minket, de az új 
ismeretek elsajátítása kell hozzá. 
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Egy másik példa. Az Akane talajkondicionáló szer használatával 
aszályos időjárás esetén is ugyanolyan termésátlagok érhetők el, 

40°/o-kal kevesebb csapadék mellett, mint normál időjárás esetén. 
Az 1992-es évben az alföldi gazdaságok nyomorúsága megelőzhető 
lett volna, ha 1991 • évben kérésünknek megfelelően a hazai gyártást 
megszervezhettük volna. Legalább a kutatóknak tették volna 
lehetővé, hogy az állításunkat teszteljék. Az ilyen fontos kérdések 
helyett politikai csatározások folytak. Nem jut pénz és idő ezekre, 
pontosan az játszódik le ismét, mint Konstantinápolyban, amikor 
a török ostrom alatt az akadémia tudósai azon vitatkoztak, hogy 
milyen neműek az angyalok. 

Mi szerettük volna minden egyetemnek lehetővé tenni állítá
saink ellenőrzését, de természetesen a kutatók nem kapták 
meg ezt a lehetőséget a tárcától, pedig minden szakember 
tudja, hogy ég a ház! Ezt a kis kitérőt azért kényszerültem 
tenni, mert rendkívül szoros kapcsolata van az orvostudo
mánnyal. 

A gyógyítók ugyanis olyan egymagában gyenge, vizsgálhatalan 
problémákból származó betegségcsoportokkal találkoznak jelen
leg, amik abból erednek, hogy a vizünk és a táplálékunk szeny-
nyezett. A víz és a táplálék vizsgálati eredményei persze a magyar 
szabvány által előírt határértékeken belül vannak a legtöbb eset
ben, de a hatások interferálnak, kölcsön hatásban felerősödnek, 
továbbá összegződnek. 

A végeredmény: 
Hányszor hangzik el, hogy minden tesztje negatív, de már majd

nem meghal, olyan rosszul van. Egy példa: A talaj, a növény, az 
állat, a víz, a levegő végső soron az ember lassú, folyamatos, 
mérhetetlenül kicsi hatásokon alapuló elsavanyodása oda vezet, 
hogy a stressz érzékenység nagyon nagy mértékben fokozódik, és 
ebből származik a betegségek nagyobb része. Ezek jó része gyó
gyíthatatlan! 

Sokáig azt vetették a szemünkre, hogy kevés hazai kísérleti 
eredményt tudunk bemutatni. Ez igaz volt, de kérem, hogy 
fontolják meg miért kellett olyan kész eredmények teszteléséhez 
sok ismétlés és öt év, amit a világ legfeljettebb országai elkezdtek 
alkalmazni. Elhiszem, hogy a mi hatóságaink okosabbak és 
éberebbek, azt is hogy hazai kutató műhelyeink jobban felszerel
tek, mint ahonnan ezek az ismeretek származnak, de ha ez igaz, 
ennek azért nem csak konferenciákon való részvételben és szak-
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cikkek kilogramjaiban kellene kitűnni. Az elismertség mint olyan, 
úgy tűnik viszonylagos, nemde? Praktikus oldalról is fontos lenne 
annak a bizonyítása, hogy a magyar hatóságok fejlettebb, kor 
szerűbb vizsgálati módszerekkel, reálisabb ismeretekkel ren
delkeznek mint pl. Japán, USA, Korea stb. hatóságok, mert ebben 
az esetben mindenki szívesen hozná munkáját tesztelteni hazánk
ba. Úgy vélem ráférne hazai laboratóriumainkra néhány megren
delés. 

2. 0. AZ AGY MINT KÜLÖNLEGES 
BIOENERGETIKAI KÉPLET 

A fentiek értelmében az agyról bioenergetikai funkciót tekintve 
csak egyes fontosnak ítélhető teszteken keresztül kísérelek meg 
szerény adalékokat közölni. 

Vizsgálati teszt 

Nem találkoztam még olyan érző és gondolkodó emberrel, aki
vel beszélgetve a témáról a szimpátia, és az antipatia kérdéséről 
nem ismerte volna be, hogy a jelenséget létezőnek ismeri el, és 
hogy tudatosan vagy nem tudatosan, de felhasználja, mint egy 
teljesen megbízható jelzőrendszert. Mint egy teljesen megbízható 
térben szűkített, de időben különleges kiterjedtségű információs 
rendszert. Az utóbbi állítás az időben különleges különösen fontos 
és magyarázatra szorul, de bárki által igazolható. Ha két ember 
először találkozik, kettejük között három lehetséges variáció közül 
szimpatikus, antipatikus, vagy közömbös, valamiféle az időben 
előre ismert fontosságú sorrend szerint kialakul a szimpátia vi
szony. 

Ez a viszony a későbbiek során igazolhatóan az első tapasztalás 
bölcsességét szignifikánsan bizonyítja. Ez a tény azt mutatja, hogy 
az ember képes kisebb-nagyobb valószínűséggel a jövőbe látni, 
bioenergetikailag pedig azt, hogy a bioenergetika területe 
fényközeli, fényfölötti tevékenységként felfogva időnkívüliséget 
élvez. 

Ez a tétel az energetika alapjainak részbeni bemutatását igényli, 
de összhangban van azokkal a tényekkel, ahogy az elektrosztatikus 
ingerület terjedését pl. az idegducokon egyesek úgy írták le, hogy 
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energia és időveszteség nélkül történik. 
Az erre vonatkozó vizsgálatok eredményeit Szentgyörgyi Albert, 

amikor kiterjesztetten értelmezte, arra a megállapításra jutott, hogy 
elektrosztatikus illetve hullámtermészetű jelenségek vizsgálata 

visz közelebb az élet lényegének megismeréséhez. Mindez össze-
függésben van azzal a ténnyel, hogy egyes bűvészként dolgozó 
bioenergetikusok időveszteség nélkül jutnak át A. pontból a B. 
pontba teljes tömegükkel. Itt van az a határterület, amelyet fejlesztve 
nem csak bioenergia spirálisaink özönével szerezhetünk teljesen 
rnegbízható információt új ismerősünkről, hanem a jelenséget 
fényképezve és mérve új informatikát alakíthatunk ki. A széles kör
ben ismertek vázolása után következzen néhány nem szokványos 
vizsgálat. 

Otthoni teszt 

2. 1. A SZIMPÁTIA 

Szükségeltetik egy olyan megfigyelő, aki a fenti jelenségeket 
tapasztalta és szeretne a témában egy kissé elmélyedni, de az objek
tivitást a hagyományos eszköztár segítségével véli elérni. 
Szükségeltetik olyan élőlény, amelyet a vizsgálat időpontjáig a meg
figyelő nem ismert, de úgy véli, hogy ugyanilyen élőlények 
viselkedését többé-kevésbé ismeri. Fontos, hogy a vizsgálandó 
élőlény ne legyen beteg, leromlott állapotban, vemhes, nagyon 
fiatal, vagy legyengült, öreg. 

Fontos, hogy a vizsgáló személy tisztában legyen önmagával és 
a siker érdekében se legyen hajlandó önmagát becsapni. A kijelölt 
feladat az, hogy valódi érzelmeket kell felidézni a kísérleti állat 
iránt. 

Az első esetben ez legyen gyűlölet. Tényleges, öléshez közeli 
gyűlölet, vagy kifejezett és mélységesen átérzett ölési szándék. Ha 
ezt sikerül a kísérletezőnek önmagában kiváltania, úgy meg kell 
közelíteni pár méterre a kísérleti állatot és rá sem nézve ráirányí
tani ezt az érzést. 

Ha a kísérleti állat szabadon van (csak ez az elfogadható) úgy 
nem várja be a kísérletező személyt vagy védekező pózt vesz fel. 
Ezzel az állattal ezt a tesztet követően csak hosszú idő múlva lehet 
bátorságot kötni. 

Ha a kísérletet végző a fenti teszt ellentétét végzi el, és a 
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szerelemhez hasonló állapotig eljutva próbál közeledni a kijelölt 
kísérleti alanyhoz, úgy természetesen rendkívül gyorsan sikerül 
barátságot kötni azzal. Az így vázolt elsődleges jelzőrendszer az 
állatvilágban a támadó, udvarló, barátkozó stb. póz felvétele előtt 
a lényeges információt adja meg az egyedeknek. Ősi esetekben ez 
fejlettebb formában megvolt az embernél is. Ennek túlérzékeny 
formája a telepátia, amely biztosítja egyes érzékeny egyedeknek 
hogy nem csak időben, de térben is képesek legyenek a fenti infor
mációk megszerzésére. Ezzel az ismeretanyaggal minden sejtünk 
rendelkezik. Pl. Ha emberi élő sejteket hazugságvizsgálónak el
nevezett bioenergetikai tesztek mérésére alkalmas műszerek 
alá helyezzük úgy, hogy azt az embert, akinek a sejtjeit erre a célra 
igénye vettük a vizsgáló műszertől elkülönített helyiségben külön
féle ingereknek tesszük ki, ezeket a hatásokat a vizsgált sejtek 
jelzik. A gazda szervezetet ért információkról az elkülönített sejtek 
mintegy telepatikus úton tudomást szereznek. Ez a tény összhang
ban van azzal a már több évtizede ismeretes megállapítással, hogy 
a növények elsődleges jelzőrendszere a fenti módon képes érzékel
ni. Abból a tényből, hogy a szomatikus sejtek ilyen rendkívül 
finom és nagy pontosságú megismerési lehetőséggel rendelkeznek, 
az következik, hogy a tudás mint olyan mindenki számára a koz
mosz egészét tekintve hozzáférhető, ha a bioenergetikával tisztában 
van. 

A nagy kérdés az, hogy a tudat mért zárja el a szerveződött 
sejttömegek egységét a szervezetet pl. az ember esetében ettől a 
lehetőségtől. Ez a gátlás nem természetes, mert a régi iratok tanul
mányozásából az derül ki, hogy őseink magasabb szintű bioen
ergetikai ismeretekkel rendelkeztek. 

Ez a gátlás tudatos gátlás tehát és nem is nagyon régi keletű. 
A kérdés az, hogy erre a gátlásra miért került sor. A mi érdekünkben, 
vagy tőlünk idegen intelligencia érdekében? 

Nézzük mire használtuk tudásunkat? Sok jóra nem, az biztos! 
A megszerzett tudást elsősorban arra használtuk fel, hogy pusztító 
eszközöket készítsünk. A pusztító eszközök arra voltak jók, hogy 
embertársainkat, állattársainkat, növénytársainkat irtsuk, illetve 
szolgálatunkba kényszerítsük, és Földünket, annak szerveit, a 
vizeket, levegőt, talajt tönkretegyük teljesen feleslegesen. A ha
talomvágy, az uralmi őrület újabb és újabb alattvalókat igényelt. 
Újabb és újabb minél jobban ellenőrzött, megfélemlített és szük
ség esetén kiirtott alattvalókat. Ez a borzasztó erő, ez az egyébként 
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természetes védekező, táplálékszerző erő, ez a territórium, a fajtár-
sak az élet védelmét szolgáló erő túlburjánzott az ember nagy 

népcsoportjainak az esetében. 
Az ember esetenként legjobban szervezett, de etikailag leg-
primitívebb népcsoportjainak az esetében, ez az erő elvesztette 

mind faji gátlását, mind territoriális gátlását, mind belső kontrollját. 
Hogyan volt ez lehetséges? A vadon élő állatok harcaiban az 

a jellemző, hogy azoknál az állatoknál, amelyek más állatok 
megölése útján szerzik meg táplálékukat a fajtársat az ösztön
rendszerben bevésődött gátlás védi a fajtárstól. Pl. Ha két farkas, 
sakál, róka, kutya verekszik és a gyengébb legyőzetett, az felkínál
ja egy behódoló póz keretében nyaki ütőerét a győztesnek. 
A győztes viszont nem tépi fel a nyaki ütőeret, azaz nem öli 
meg fajtársát normális körülmények között. Ez egy jól 
megfigyelt etológiai tény. Mi történik viszont olyankor, ha a fenti 
állatcsoport a normálistól eltérő körülmények közé kerül. 
Pl. A farkasok táplálékszegény körülmények közé kerülnek. 
Ebben az esetben a túlélési ösztön kannibalizmust vált ki. 
Ebben az esetben a fajtárs megölésének ösztönös tilalma gátlást 
szenved! 

Mi történik, ha az eszkimó kutyák vadnak, természetesnek 
tekinthető csoportjában a vezérkutya megsérül? A rangsorban utána 
következő megöli, mert a vezér csak a legerősebb lehet. Ez a 
közösség érdeke, tehát az etológiai törvény itt is csorbát szenved. 
A territoriális harcokban a ragadozók esetenként fajtársaikat is 
megölik. Ez akkor történik, ha a szagmintákkal (vizelet, mirigy
váladék stb.) kijelölt, sajátnak tekintett területre a fajtárs behatol. 
A betolakodónak nincs kegyelem! 

Nagyon fontos, hogy azoknál az állatfajoknál, amelyek nem ren
delkeznek a fajtárs megölésének gátlásával, mert természetes 
körülmények között nem ölnek, összezártság esetén az azonos 
nemű fajtársat az erősebb megöli. Pl. tyúkok, galambok, de halak, 
disznók esetén is. Vajon miért? A választ sokan keresték. A ma
gyarázat bioenergetikai síkon is keresendő. Az élőlény az önfenn
tartás érdekében nem viseli el tartósan az aurájába behatoló, azonos 
energiájú, de idegen rezgésszámú, tehát azonos fajú és nemű, de 
a legtöbb esetben a saját rezgésekkel interferálva a saját rezgéseiket 
az elviselhetetlenségig felerősítő idegen rezgéseket. A sérült, félő, és 
félelmében saját erőterét megnövelő, rezgésintenzitását fokozó hal, 
tyúk, sertés számára nincs kegyelem. 
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Nem volt kegyelem a primitív fogolytáborokban sem az ilyen 
embereknek. Ezek az ösztönszerű cselekedetek gátjai és mozgatói 
Az utolsó példa után vissza kell térnünk az emberhez. 

Az embert sokan eredendően főként növényevőnek tartják de 
visszafejlődött, vakbele azt mutatja, hogy ez az időszak nagyon 
régen volt. Ha az ember kizárólag növényevő maradt volna, úgy 
a fenti jelenség a fajtársak ösztön védelmére, mint ösztönszerűen 
szükségtelenre nem alakult volna ki a párharcok esetében. Az 
ember azonban mindenevővé vált, és esetenként ragadozó élet
módot folytatott, de csak másodlagosan, így a fenti jelenség az 
ösztönrendszerbe nem tudott bevésődni. 

Ha az ember az élete során több nemzedéken keresztül táplálék
szegény környezetbe került és ragadozó életmódra tért át, mint 
pl. az özönvíz utáni táplálékszegény időszakában, akkor ugyan
úgy kialakultak a fajtárs megölésének és megevésének szokásai, 
mint más mindenevőnél. 

Minden embercsoportnál megvannak a kannibalizmus tárgyi 
bizonyítékai a dajak fejvadászoktól az őserdei, néger törzseken át 
a rituális azték, mongol és egyem a szívedet milyen ennivaló gyer
mek stb. formában fennmaradt szkíta, őstörök, germán kannibál 
hagyományokig. 

Ez a deformált ösztönrendszer, amelyik a fajtárs bevésődött 
ösztönvédelmét nem tartalmazta, nem alkalmas ragadozó 
táplálkozás mellett arra, hogy önkontrollal gátolttá váljon. 

A húsevő emberek, és a növényevő emberek agyának aurája 
eltérő. A húsevő emberek, és a növényevő emberek aurájának 
eltérése mérhető, szignifikáns. Az aura több képletét tekintve is 
eltérések tapasztalhatók. Pl. a viszonylag nehezen vizsgálható 
aranysárga szervező struktúra a növényevők esetében fényesebb, 
kifejezettebb mint a húsevők esetében. A húsevőknek viszont a 
védelmező kék aurája nagyobb, fényesebb. 

Ezek a vizsgálatok azonban a kezdeteknél tartanak és messze
menő következtetések levonására jelenleg nem alkalmasak. 

Visszakanyarodva a sejtek érzékelő mechanizmusához könnyű 
belátni, hogy abban az esetben, ha természetes gátlás alá került 
volna ez a telepatikus jellegű észlelő rendszer, arra azért kerül
hetett volna sor, mert nem volt rá tovább szükség, vagy a faj 
szempontjából veszélyessé vált. Úgy tűnik viszont, hogy az egyén 
szempontjából éppen ellenkezőleg, nagyon nagy szükség lett 
volna rá. 
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A megmenekülést az előre tudás nagyobb eséllyel tette volna 
lehetővé! Mégis csak egyes kiváltságos csoportok ismereteként 
maradt fenn ez az információs rendszer. Ha itt elnyomó, uralmi 
törekvéseket sejtünk meg, úgy azt hiszem nem sokat tévedünk. 
Ez az elnyomó uralmi tényező akár földi, akár idegen, egysége
sen érdekelt abban, hogy ezt a jelzőrendszert titokban tartsa, saját 
számára használható technikát fejlesszen ki, a tömegeket pedig 
ettől elzárva, az érzékeny egyedeket megégetve, őrültek házába 
zárva, szóval likvidálva, a téma kutatását meggátolva uralmát 
kényelmesen fenntartsa. 

Mint láttuk az ember önmagáért való! A baj ott van, hogy a 
technikai fejlődés és az alattvalók szaporodása egyre újabb és 
újabb környezetkárosításokat okozott. Ezeket kivédeni az előre 
menekülés idióta teóriájával próbálták meg. Foltozgatunk még 
most is, amikor a túlélésre alig maradt lehetőségünk. Nézzük most 
mi történik. 

2. 2. VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

Azok közül a technikák közül, amikről az I. fejezetben röviden 
szóltam pl. a Pi vizet előállító készülékkel feltölthető az aura kék 
és aranysárga rendszere. 

Ha az ózonpajzs kilyukad felettünk is, ami rövidesen várható, 
akkor úgy járunk, mint a tűzföldi és a lappföldi pásztorok. Nagyon 
sokan megvakulnak, még többen bőrrákot kapnak, még többen 
egyéb ún. élettani azaz immunrendszer károsodására visszavezet
hető betegséget kapnak majd, mert az aura két struktúrája e 
védelmet csak normális ultraviola sugárzás esetén tudja biztosí
tani. 

Ha túl akarjuk élni az ózonpajzs elvékonyodását, úgy tennünk 
kell azért, hogy a kék védelmi struktúrát támogatni tudjuk. Ennek 
két módon lehet eleget tenni. 

Olyan védőanyagokba való öltözködéssel, ami hasonlít a 
szkafanderekhez, olyan bőrvédő bioenergetikailag feltöltött kon-
centrátumok, kozmetikumok használatával, amelyek az ultraviola 
sugárzást megszűrik, a szervezet sugárzás elleni védőrendszerét 
tehermentesítik. 

A másik módszer a kék védelmi rendszer fokozottabb feltöltése, 
azaz védelmi képességének állandóan a maximum közelében 
tartása az éjszakai, sugárzásmentes életmódra való áttéréssel egyide-
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jűleg. Ezeknek a módszereknek a kimunkálása és biztosítása min-
den ember számára a mi feladatunk. Ha valaki tiltja ezek elter-
jesztését, úgy az a népének túlélését veszélyezteti. 

Ezért adjuk, ahol csak lehet olcsón a Pi vizet és akarjuk megis-
mertetni a lehetőséget mindenkivel. így érthető, hogy nem fontos, 
hogy üzlet legyen. Csak annyi pénzre van szükségünk, hogy a 
legújabb eredményeket folyamatosan megismertethessük. 

Állításunk igazolását könnyű ellenőrizni az alábbi teszttel: 
A. Patkánycsoport 
kapjon inni Pi vizet, naponta permetezzük le Pi koncentrátum-

mal (kozmetikum) 

B. patkkánycsoport 
Kontroll. Mindezt ne kapja. Mindkét csoportot tegyék ki a 

kozmikus ultraviola sugárzásnak. Ez vár ránk. Az A. csoport több 
egyede életben fog maradni. A B. csoportból pedig egy sem. 

A kísérletet minden jól felszerelt laboratóriumban el lehet 
végezni. 

Ha minket hatóságaink az A. csoportba sorolnak, akkor a Pi 
módszerek gyorsan terjedni fognak. 

Ha a B. csoportba, úgy betiltják használatukat, csakhogy nem 
vagyunk már kiskorúak, hogy helyettünk döntsenek. 

A bioenergetika új eredményei alkalmasak olyan tesztek kidol
gozására, amelyek a vezető kiválasztást elképesztően új, nagy
hatékonyságú lehetőségekhez juttatják. Gondolom ezért nem fog
nak terjedni. 

2. 3. AZ EGYETEMISTÁKNAK JAVASOLT TESZT 

Nyugodtan alkalmazhatják a professzor úr nem fogja ezt a könyvet 
elolvasni, mert nem ő írta. Minden vizsgázó tapasztalta már, 
hogy egyesek úgy kommentálják a rosszul sikerült vizsga utáni 
történést: 

- Egy tételt nem tudtam és pont azt kérdezte. Ez gyakran meg
figyelt tényként tűnt fel nekem. Úgy véltem, hogy meg kell vizs
gálni a furcsa tényt másik oldalról is. 

Mi történik akkor, ha csak egy tételt tanulok meg, de azt olyan 
szinten, hogy minden összefüggést pontosan ismerek. A kémia 
szigorlatot választottam, mert az úgynevezett választóvíz vizsga 
volt. A mi csoportunk vizsgázott másodiknak. 

188 



Az első vizsgázó csoportban húsz emberből három sikeres 
vizsga volt. Én hatodiknak vizsgáztam és előttem ötöt utóvizsgára 
utasítottak. Én csak egy tételt tudtam tökéletesen és ebben 
volt a módszer hibája is mi van ha már kérdezték aznap 
az én saját tételemet az enzimeket, de ezt a kockázatot vállalni 
kellett. 

A feszültség bennem a pattanásig nőtt és már nem is azért imád
koztam, hogy az enzimeket kérdezzék tőlem, hanem eggyé vál
tam azzal a tétellel, és ezért erről és csakis erről kellett beszélnem. 
Ismerős érzés nem? 

Amikor beléptem a terembe akkor írták be az előttem sikerte
lenül szereplőnek az utóvizsgát. 

- Maga pedig beszéljen az enzimekről! - mondta dr. Végh György 
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, és én tudtam, hogy az életem 
egyik sorsfordulóját élem át. Biztos voltam akkor abban, 
hogy rövid időn belül meg fogom váltani a világot. Annak ellenére, 
hogy fontos dolgot fedeztem fel, nem ez volt az utolsó 
tévedésem. 

A tételt természetesen tudtam, de a második kísérleti hiba rögtön 
jelentkezett, mert a jelesért szoktak rövid kérdéseket is feltenni, 
amiket viszont csak felületesen tudtam. Meg is bukhattam volna 
annak a tipikus esetnek a demonstrálásaként, hogy a sikeres operá
ciót is jó túlélni. 

Ezt a tesztet lelkes követőim velem együtt többször megis
mételték, és szignifikáns sikerrel. Annak viszont, aki a tudást 
részesíti előnyben nem ajánlom. 

Igaz oktatási módszereink többségét sem. 

2. 4. AZ OKTATÓKNAK JAVASOLT TESZT 

A harmadik eset ami a jelenleg tárgyalt témakörhöz tartozik, egy 
primitív kis teszt végrehajtása volt. Ezt a kísérletet is bárki megis
mételheti. A kísérlet az alábbiak szerint zajlott. Kollégám dr. 
Kiscsordás István a tárgy előadója zárthelyi dolgozatot Íratott. 
A zárthelyi dolgozatot feleletválasztásos tesztlap formájában irat
ta. A feltett kérdésre volt négy válasz, és abból kellett a delikvens
nek ráhibázni a helyes válaszra. 

Kollégám lelkiismeretes ember lévén a kérdéseket és a vála
szokat is maga fogalmazta, és a tárgy előadójaként az anyaggal 
tisztában volt. 
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Én ajánlottam, hogy felügyelek az egyik teremben, a másikban 
ő vállalta ezt. Mindketten szigorúak voltunk, egyikünk sem engedett 

lazaságot. 
A négy csoportot véletlenszerűen válogattuk össze a katalógust 

alapul véve. Én ugyanis azt állítottam, hogy azok a csoportok 
amelyek a kollégám felügyelete alatt töltik ki a tesztlapokat, jobb 
eredményt érnek el, mint azok amelyek az én felügyeletem alatt 
dolgoznak. 

Én a kérdéseket sem néztem meg, tehát nem volt lehetőségem 
gondolatban sem, hogy azokkal foglalkozzak. A két csoport közül 
melyek az ő felügyelete alatt írtak, az egyik csoport 0,9 a másik 
csoport 0,8-al jobb átlagot ért el, mint azok amelyek ugyanazokra 
a kérdésekre az én felügyeletem mellett választottak választ. Ebben 

a tesztben az a lényeges, hogy az egyik esetben jelen van 
valaki, aki tudja a választ, míg a másik esetben nincs jelen ilyen 
személy. 

Az eltérés minden esetben szignifikáns volt a későbbi ismétlések 
során is. Ez önöknél is így lesz, ha azzal foglalkoznak, amihez 
értenek. Ezért nem hitelesek azok, akik mindenhez értenek. Ehhez 
a témakörökhöz tartozik az a tesztsorozat, amit patkányokkal, labi-
rintus-kísérletekkel jelenleg minden a témával foglalkozó kutató 
előszeretettel próbál megismételni. 

2. 5. A TUDÁS EGYETEMES 

A jelenség régóta ismeretes. A tétel úgy hangzik hogy ha egy 
patkánycsoport megtanul egy új labirintuson végigmenni, mond-
juk egy óra alatt, ugyanazt a feladatot egy másik patkánycsoport 
a világ másik pontján rövidebb idő alatt tanulja meg. 

3.0. ZÁRSZÓ 

A termodinamika második főtétele azt állítja, hogy az energia 
viselkedését a külső világ határozza meg. Napjaink tudománya 
ezen a törvényen alapszik. A fentiek miatt természetes a 
következtetés, hogy nincs lehetőség a felhasználatlan energia fel-
gyülemlésének elkerülésére, amennyiben a tudomány azon az 
on fejlődik tovább, amint azt napjainkig tette. 



A biorendszereket tanulmányozva, és a lehetséges kombiná-
ciókat elemezve és értelmezve egy másfajta energia konvergációt 

fedezhetünk fel. 
Egy olyan fajta energia konvergációt, amely különbözik az eddig 

ismerttől, egy olyat, amelynél az anyagátalakulás az energiavál
tozás más megjelenésén alapul. Ez a felfedezés alapvető prob
lémát okoz napjaink tudományának, mert az entrópia növekedés 
teóriájának elvetését sugallja. 

Ez a könyv tehát napjaink tudományának új irányaként 
tekinthető, mert először írja le magyar nyelven összefoglalóan a 
biorendszerek analízisét és az ennek eredményeként felfedezett 
javított törvényt. 

3. 1. AZ ÉLŐ ANYAG ÉS AZ ÉLETJELENSÉGEK LÉNYEGE 

Az élet megjelenése óta a Földön sok millió év telt el. Maga az 
élet folyamatosan létezett, bár a generációk szüntelenül váltották 
egymást. Ezt a tényt szükséges megjegyeznünk, mielőtt feltennénk 
a kérdést, hogy mi is az élet maga és milyen alapelveken nyugszik 
működése. 

Helyén való azt feltételezni, hogy az élet ilyen hosszú ideig tartó 
létezésének az oka egy alapvető az életet fenntartó törvény. Ez 
annak megértéséhez vezet, hogy azok a feltételek, amelyek az élet 
létrejöttét lehetővé tették a Földön akár általában, akár csak 
helyileg szükségszerűen kialakították és fejlődésnek indították az 
életet. 

Ennek eredményeként megadható egy új értelmezés, amely azt 
állítja, hogy az élet létezése egy megnyilvánulása ezen törvé
nyeknek. 

A magasabbrendű életet alapvető funkciók, szervezetek és 
szervek alkotják, amelyek egymástól különböznek. 

Az egymástól különböző szervek bioanyagból állnak. Hasznos 
dolog volt az önálló bioanyagok tisztázása, az önálló szervek és 
szervezetek, valamint ezek kapcsolatának vizsgálata, de ezen az 
úton lehetetlen a biorendszerek struktúrájának és az élet lényegének 
a megismerése. Nem is sikerült. 

Meg kell értenünk, hogy könnyen félreérthetjük az élet lényegét 
akkor, ha ezt a bizonyos önálló aspektust túlértékeljük. Ezek
nek a környezetükből kiemelt hatásoknak a vizsgálata ugyanis, 
maximum csak jelzés értékű eredményeket szolgáltathatott. 
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Következésképpen az élet viselkedésének pontos megfigyel 
az egyetlen út az élet jelenségének megmagyarázására 
Amennyiben az élő anyag létezését fenntartó elvet megtalálnánk 
az lenne az élet jelenségének lényege. Ezt a feladatot nem sikerült 
még megoldanunk, de vizsgálatainkat, amelyeket az új alapokon 
szerveztünk meg, talán figyelemre méltónak találták. 

Ismereteink gyarapítását tehát az élő szervezetek megfigyelésére 
összpontosítva remélhettük. Az élő szervezetek közös tulajdon
ságának, jelenségeinek a kutatása azt a kézenfekvő kiindulási 
alapot kínálta, hogy vizsgálatainkat az egyik közös összetevőre, a 
vízre orientáljuk. 

A víz megfigyelése arra a következtetésre vezetett, hogy az 
általunk keresett jelenség a látszólag azonos víz tulajdonságainak 
viselkedésének különbözőségében keresendő. Magyarul, azt kel
lett feltételezni, hogy a kémiailag tiszta víz, a fizikailag tiszta víz 
valamilyen eddig nem figyelt és ezért nem ismert módon külön
böző formában is jelen lehet. Természetesen ezt csak abból lehetett 
visszakövetkeztetni, hogy különböző módon viselkedik. Ez a külön
böző állapot a bioenergetikailag eltérő állapot, azaz a Pi állapot 
volt a keresett állapot. Ezt sikerült megfigyelni. A megfigyeléseket 
az elkülönítés, majd az előállítás követte. Ez a munka nagyon 
hosszú ideig tartott. 

A Pi állapotot a víz különféle aktiválási lehetőségek során érheti 
el. Az egyik aktiválási lehetőséget Fe2 Fe3 kínálja. Ennek a 
lehetőségnek az elérését mint technikai folyamatot gyakorlati okok
ból nem írtuk le, csak a hatások bemutatására szorítkoztunk külön
féle ellenőrző teszteken át. 

Ismertettük, hogy az a speciális aktivált állapot, ami a Pi vízre 
jellemző, nem csak vízben érhető el, hanem más anyagok, pl. 
speciális kerámiák, ötvözetek, kerozin, gázolaj, benzin stb. 
esetében. 

3. 2. A BIORENDSZEREK TANULMÁNYOZÁSÁNAK EGY ÚJ 
MÓDSZERE 

Az előző fejezetekben leírtak szerint, az élet létezését meghatározó 
alapelv alapvetően a biorendszerek tanulmányozása révén történ
het. Szükséges volt meghatározni a biorendszerek tanulmányo
zásának tényezőit és a módszert az élet feltételeinek vizs
gálatára. 
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Az alábbi vizsgálati területeket jelöltük ki 
- Az egymástól különböző élő anyagok viselkedése. 
_ Az élet létezését szabályozó jelenségek vizsgálata. 
_ Az életre jellemző jelenségek vizsgálata. 

A munka továbbra is a Japánban megszokott alapos kutatá
sokkal folytatódik. 

4. 0. EPILÓGUS 

A könyvek akkor érdemelnek figyelmet, ha egy részüket minél 
nagyobb részüket, az élet már megírta. Bevallhatom, hogy ez egy 
ilyen könyv. Olvasása közben önök valószínűleg kritikával illet
tek, hogy azokról a részletekről és összefüggésekről, amelyeket 
felvillantottam, pontosabban, jobban követhető újabb informá
ciókat adjak. 

Mint már erre utaltam, a kíváncsiságuk egy részét nem tudom 
kielégíteni, mert adott területre nekem sem sikerült bepillantást 
nyerni, noha a kutatás jelentős erőkkel folyik. Más kifejlesztett 
technológiákról szerződések tiltják, hogy a nyilvánosságot konkrét 
formában tájékoztassam. A harmadik részéről az új fejlesztési 
területekről viszont szeretném önöket informálni. Ezek olyan 
ismeretek, amikről van némi fogalmam, továbbá olyan területek 
amiknek eredményessége már most a kísérleti szakaszban is 
megköveteli, hogy önök népszerű formában információhoz jus
sanak. 

Tisztában vagyok azzal, hogy sok érdeket megsértettem, és sok 
érdeket megsértek ezután is. Mentségemre legyen mondva, hogy 
közös érdekeink, a külső és belső környezet védelem érdekei 
sokkal fontosabbak, mint az ún. hagyományos technológiák, vagy 
a dogmákon alapuló gondolkodás érdekei. 

Számoltam eddig is a dühödt támadásoktól a véletlen balesetig 
mindenfajta rosszallással, de az igazság biztos tudatában ezektől 
nem tartok komolyan. 

Gondolják végig hogyan működik a dogmák rendszere. Az 
iskolák csak úgynevezett kiforrott oktatási anyagot tanítanak a neb
ulóknak. Új naprakész ismereteket a gyerekek csak az órarenden 
kívül kaphatnak tanáraiktól, illetve a médiákon keresztül szerezhet
nek információt a legújabb ismeretekről. 
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A számonkérés ugyanúgy a lexikális ismeretek folyamatos 
növelését célozza. Ennek megfelelően egy magnetofon az ideális 
tanuló, ami egy önmagát elitnek kinevezett csoport által leírtakat 
köteles elsajátítani és visszaadni. 

Csakhogy ebben a rendszerben nincs helye a nevelésnek és 
nincs helye a kreativitásnak. A probléma pontosan itt van. Azok a 
gyerekek, akik óriási képzelő erővel bírnak és az új körülményekhez 
alkalmazkodó technológiák kialakításában nélkülözhetetlen 
adottságokat hordozzák, a lexikális ismeretek darálójában háttérbe 
kerülnek. Az eminensek között nagyon sok pedáns, jó hivatalno
ki képességekkel megáldott tanuló lesz így, de jó tudós alkatú alig-
alig. Ebből következően tudósaink nagy része ebből a szorgalmas 
tisztességes, de valójában tehetségtelen eminens csoportból válo-
gatódik, akik nem is tudnak mást tenni, mint görcsösen ragaszkod
nak a megszerzett ismeretekhez és az új körülmények között rosszul 
döntenek, elavult technológiákat alkalmaznak, végső soron 
felelősek országaink minden nyomorúságáért. Ebben a csoportban 
is vannak olyan erőszakos emberek akik biztos tudásuk birtokában 
letapossák a másként gondolkodókat, csakhogy ez a biztos tudás 
egyrészt nem a saját tudásuk, mert valójában nem értik az össze
függéseket, ezért állandóan papírokat, leírt ismereteket követelnek 
soha be nem következő döntésükhöz, olyan dokumentumokat, 
amiket ún. szaktekintélyek róttak le, vagy a saját soraikból ki
kerülők, szóval olyanok, akik megbízhatóak a saját számukra azért, 
mert eleve nem foglalkoznak új ismeretek megszerzésével, csak a 
már leírtak újra fogalmazásával. Természetesen így több száz éves, 
általában már minden részletében elavult ismeretek ismétel
getéséből, toldozásából esetleg jó esetben újra értelmezéséből áll 
a tudományuk. 

Ez nagyon lényeges az ismeretek megtartása, konzerválása 
esetében, de bűnösen kártékony akkor, ha a tudományosság szint
jére emelkedik, mint a volt szocialista országok esetében, ahol a 
valódi tudományt, többnyire annak művelőivel együtt kiirtották és 
ezt a gyilkosságot a fenti mechanikus skolasztikával még kon
zerválták is. 

Természetes következménye ennek a helyzetnek, hogy ezek az 
országok véglegesen leszakadnak a fejlődés fő irányát követő 
országoktól, akik kreatív tudósainkat a jószerivel véletlenszerűen 
mégis kinevelődöttet is elcsábítják, és ezzel a felzárkózás esélyét 
is megszüntetik. 
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Az emberek tisztességesek, ezért bíznak választott vagy kinevelt 
vezetőikben, és keserűen kérdezik miért ez a nyomor? Nem dol
gozunk kevesebbet, nem fogyasztunk többet mint más országok 
lakói, akik sokkal jobban élnek. 

A lényeges okok azok a hatások, amelyek hamis helyzetet 
teremtenek, amikor látszatra sok minden rendben van, a vezetési 
válság mégis állandósul a fentiekből származó állandó elodáz-
gatás, döntésképtelenség miatt. Ennél a mechanizmusnál ez 
törvényszerű. 

Természetes, ilyen közegben nem lehet új nagy haszonnal 
kecsegtető, de komoly szervezést, új ismeretek megtanítását 
követelő technológiákat megvalósítani, mert nincs rá fogadó 
készség, hiába vannak milliószám a munkanélküliek, hiába van
nak üres gyárak, hiába finanszírozzák ezeket a technológiákat 
szívesen a kitűnően képzett szakemberekkel rendelkező 
nemzetközi pénzintézetek. 

Már a bürokratikus hálón nem jut át ezekből a lehetőségekből 
egy sem. Azért nem jut át, mert a bürokratikus a szükségesnél 
népesebb ún. ellenőrző szervezetek sem az új ismeretek 
fogadásához szükséges felkészültséggel nem rendelkeznek, sem 
megfelelő vizsgáló műszerezettséggel, sem a jogi szabályozás 
nem adhat alapot a szükséges besoroláshoz. Ezek mellett egy fela
dat engedélyezésére általában öt-hat illetékes hatóság van, 
legkevesebb öt-tíz illetékes munkatárssal és kétszer ennyi illetékes 
vezetővel. Amíg ez így marad, addig a volt szocialista országok
nak esélyük sincs arra, hogy kihasználhassák lehetőségeiket, 
az olcsó, viszonylag jól képzett mukaerőt, az olcsó infrastruktúrát, 
a viszonylag olcsó és elfogadható háttér ipart és mezőgazda
ságot. 

A jelenlegi válság kialakulásáért nem a jelenlegi vezetők a 
felelősek. A jelenlegi vezetők a válság fenntartásáéit felelősek. Mi 
magunk pedig azért vagyunk felelősek, mert nem vesszük tudomá
sul, hogy mindig olyan vezetőket kell választanunk akik cse
lekvőképességüket már bizonyították. 

Ahogy a Pi vizet fogyasztók tábora növekszik, úgy enyhülnek 
ezek a gondjaink is, mert aki a saját jövőjével, egészségi állapotá
val törődik, attól lehet csak azt remélni, hogy törődik másokkal 
is. Aki mások problémáit megérti és hajlandó azok felvállalására 
a vállalt feladatát csak akkor tudja elvégezni, ha saját maga 
munkaképes, egészséges, alkotó ember marad. 
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Nyilvánvaló, hogy azok között, akik a Pi vizet egészséget 
megóvása érdekében fogyasztják, sokkal több ilyen ember van 
mint azok között, akik nem ezt teszik. Aki folyamatosan Pi vizet 
fogyaszt ennek megfelelően nem azok közé tartozik, akik várják 
a csodát, hanem azok közé, akik tesznek a saját és mások érdekeiért 
Ebből következően is a Pi vizet fogyasztók a jövő letéteményesei 
Hiteles emberek. 

Ha önök megvizsgálják ezt az állításunkat félév Pi viz fogyasztás 
után, igaznak fogják találni. 

Talán stílszerű az alábbi grafikon 

4. ábra 

A Pi víz fogyasztók számának alakulása Magyarországon 

Ha a fenti trend igaz, akkor három év múlva egymillió Pi víz 
fogyasztó lesz és ezzel egy regionális hatalom alapjait raktuk le. 
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1. ábra 

Amikor az orosz tudósok az egész Föld kultuszhelyeit bejelölték, 
focilabdaszerű képződményt kaptak - ötszögekből összerakva 

2. ábra 

Kapcsolási vázlat tranzisztoros-erősítős Hieronymus-féle géphez 
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3. ábra 

Kapcsolási vázlat integrált áramkörös-erősítős Hieronymus-féle géphez 

Az öregedés és a Pi-víz tartalom kapcsolata 
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