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A víz élteti az életet – 
beszélgetés Dr. Kulin 

Sándorral 
 
 

 
r. Kulin Sándor, 
azt hiszem, 
mondhatjuk, hogy 

a hazai alternatív 
medicina egyik úttörője; 
többek között az ő 
nevéhez köthető az is-
mertebb módszerek kö-
zül az ESG/EIS/ESTECK 
diagnosztika, és a NES 
rendszer hazai meghono-
sítása is.  
 
Szakterülete szerint meddőség-kezelésre specia-
lizálódott nőgyógyász, melyet a holisztikus szemléletű 
módszerekkel ötvözve végez. Az általa legutóbb 
„felkarolt” módszer egy táplálék-kiegészítőként 
forgalmazott, elektrolizált sós víz, az ASEA. Ennek 
kapcsán ültünk le beszélgetni. 
  
Épp Münchenből érkezel, az ASEA konferenciáról; 
meg tudnád röviden fogalmazni, hogy mi volt 
számodra az, ami ebben a vízben elsőre megfogott? 
 
Talán nem is kaptam volna rá fel a fejem, ha nem lett 
volna ennek már egy tízéves előzménye. Tíz évvel 
ezelőtt ugyanis egy barátom elvitt egy olasz 
professzorhoz, akinek igen meglepő találmányai 
voltak, elsősorban energetikai dolgok, ám afféle 
mellékvágányként megalkotott egy olyan vízkezelő 
készüléket is, amivel egyfajta elektrolizált sósvizet 
tudott létrehozni. S ő fizikusként olyan dolgokat 
állított ennek a víznek a tulajdonságáról és 
hatásáról, amit még ő sem vizsgálhatott ki minden 
részletében, hiszen nem volt tisztában számos 
olyan mikrobiológiai és élettani ismerettel, amire 
nekünk orvosként talán nagyobb rálátásunk volt, 
ám mégis olyan határozottan állította mindezt, ami 
elsőre meggyőzött engem, hogy ez egy olyan 
dolog, amivel foglalkozni kell.  Ráadásul mutatott 
néhány olyan vizsgálati eredményt is, ami igazán 
döbbenetes volt, és ezért a következő években 
mindent megtettem annak érdekében, hogy ezeket 

az állításokat próbára tehessem, és minél hamarabb 
kiderüljön, hogy azok igaznak bizonyulnak, avagy az 
egész koncepció egy tévedés. No és kis idő múltán azt 
kellett megállapítanom, a professzor úr (Pandolfo – a 
szerk.) minden állítása igazolást nyert. Természetesen 
a kijelentései közt számos olyan megfogalmazás, 
megközelítési mód is volt, amit mi az egyetemen nem 
tanultunk, és emiatt másképp is gondolkodtunk róluk, 
de – tán épp ezért – ezek az élmények új gondolatokat 
indítottak el bennem. Az elmúlt tíz év tapasztalatai – 
amiben volt sejtkultúra-vizsgálat, génexpressziós-
vizsgálat, sok állatkísérlet és nyilván sok-sok emberi 
tapasztalat is – meggyőztek engem arról, hogy ez az 
elektrolízis olyan jelentős változást tud elérni a vízben, 
ami akár forradalminak is nevezhető. Azt még nem 
tudjuk pontosan, hogy ennek a hatásmechanizmusnak 
a hátterében pontosan mi áll: a víz szerkezetében, 
netán a molekuláiban kell keresni az okokat, 
mindenesetre egyértelműen nagyon pozitív biológiai 
hatása van, úgy is fogalmazhatnék, ez a víz „élteti az 
életet”. No és egy éve valamikor a tél folyamán 
felhívott egy holland barátom – szintén orvos –, akinek 
volt már tapasztalata az olasz elektrolizált sósvízzel, és 
elújságolta, hogy egy amerikai cég piacra dobott egy 
elektrolizált sóoldatot, amiről hasonló dolgokat 
állítanak, mint amit mi már megtapasztaltunk az olasz 
vizünkkel. Közben kiderült, a cég vezetői és tudósai 
épp Európába jönnek egy római találkozóra, ahová így 
én is el tudtam menni, s az általuk végzett munka 
egyértelművé tette számomra, hogy ezt el kell hozni 
ide a magyar embereknek. Igen nagy örömömre 
szolgált, hogy erre lehetőségem adódott. Azzal együtt, 
hogy sajnos az az ár, amivel az ASEA-t az amerikai cég 
piacra helyezte, a magyar emberek számára eléggé 
irreális, ám ha így is el tud jutni pár tízezer vagy 
százezer emberhez, netán még többhöz, és az ő 
életminőségükben változást hoz, már elmondhatjuk, 
hogy ez a semminél azért mégiscsak több. 
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El tudnád mondani, hogy pontosan mi történik 
ezekkel az elektrolizált vizekkel? 
 
Tulajdonképpen egy elektrokémiai kezelés. Egy 
kiindulási sóoldatot elektródákkal, trafókkal bizonyos 
ideig elektrolizálnak, és az így átalakult víz hatására az 
élő szervezetben pozitív változások jelentkeznek. És 
ezen a ponton indul el a tudományos kíváncsiság, 
hogy mik lehetnek azok a mérhető biokémiai 
összetevők, faktorok, amelyeknek ezt a hatást 
köszönhetjük, és ha találunk ilyeneket, akkor nagyon 
könnyen rámondjuk, hogy na, ezek okozzák a hatást, 
és azt gondoljuk, megfejtettük a titkot. Én azonban 
ennél jóval óvatosabb vagyok, hiszen ha az ember egy 
kicsit visszanéz a tudománytörténetben, azt tapasztalja, 
hogy mindig az éppen aktuális tudásszinttel próbáljuk 
megmagyarázni a világ és az élet tulajdonságait és 
folyamatait, ez nem volt másképp az ókorban sem, a 
középkorban sem, a nagy felfedezések korában sem. És 
hát a tudomány minden időszakban meg volt arról 
győződve, hogy a számára 
rendelkezésre álló tudás 
alapján képes megmagyarázni 
a világot, és teljes képet tud 
alkotni róla. Azonban ha 
visszanézünk a történelemben, 
láthatjuk, ez sosem volt így, 
hisz mindig csak az igazságnak 
egy kis szeletét láthattuk és 
tudtuk az adott korban a mai 
tudásunk fényében megma-
gyarázni, és én azt gondolom, 
hogy ez ma sincs másképp. 
Hiszen az élet összehason-
líthatatlanul összetettebb, szí-
nesebb, bonyolultabb és 
sokrétűbb annál, minthogy azt 
pusztán biokémiával le lehetne 
írni vagy meg lehetne 
magyarázni. Egyszóval az én 
véleményem szerint az élet egy olyan multidimenziós 
szövedék, ahol minden szál kapcsolatban áll 
egymással. Ebből a bonyolult szövedékből én 
kihúzhatok egy-egy szálat, ez lehet egy biokémiai, 
vagy akár egy energetikai szál és találhatok e szálon 
belül is összefüggéseket, ámde azért, mert én azon a 
szálon találtam egy szisztémát, ebből az egészre 
vonatkozó következtetéseket levonni igazán – 
nevezzük úgy – bátor dolog, amivel én így nem tudok 
azonosulni. Természetesen nagyon fontos, hogy 
tudományos vizsgálódásaink legyenek, hiszen nagyon 
fontos minden egyes szálnak a megértése és kibontása, 
de azt mondani, hogy egy szálat megragadva tudjuk, 
hogy így hat ez, meg az, számomra így nem 

elfogadható. S én azt gondolom, hogy legyen az az 
ASEA vagy bármi más, ha azt tapasztaljuk róla, hogy 
az élet egységét támogatja, akkor biztosak lehetünk 
benne, ezt jóval több síkon teszi, mint amit mi egyelőre 
ebből átlátunk.  
 
Mit javasolsz azok számára, akik szeretnének 
elindulni a gyógyító vizek útvesztőjében, merre 
induljanak – hiszen mindent nem lehet kipróbálni, 
miközben a paletta egyre jobban szélesedik, minek 
következtében a szkeptikus hangok is felerősödnek?  
 
Igen, ez egy valóban összetett kérdés; talán kezdjük 
azzal, hogy épp a szkeptikusok azok, akik azt 
gondolják magukról, hogy az általuk eddig 
megszerzett tudás az elegendő ahhoz, hogy mindenről 
véleményt alkossanak, és mindent meg tudjanak ítélni. 
Ők a szűklátókörűség hibájába esnek, és sajnálatos 
módon még kérkednek is ezzel a helyzetükkel. A 
szkeptikusok     mindig     gondoljanak     Semmelweis  

 
történetére. Az ő bírálói - a szkeptikusok - vakok 
voltak a tapasztalati tények meglátására, és mivel az 
akkori tudásuk alapján nem volt magyarázható, amit 
Semmelweis tett és állított, megtiltották annak 
használatát és megbélyegezték  Semmelweist több 
száz és ezer anya további halálát okozva. A másik 
eleme a kérdésnek arra irányul, hogy hogyan lehet 
eldönteni, melyik szer a valódi és melyik az átverés. 
Nekem az a tapasztalatom, hogy egyik sem csalás. 
Mindegyik mögött pozitív tapasztalatok vannak. 
Egyáltalán, tőlem nagyon idegen az a ma divatos 
közgondolkodás, hogy az első reakciónk, amikor 
valamiféle, az eddigi valóságképünkbe nehezen 
beilleszthető újdonsággal találkozunk, hogy az biztos 
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átverés, nem igaz. Ez nincs így. Én azt gondolom, hogy 
az emberek alapvetően nem rosszak, nem akarják 
egymást átverni, ráadásul ha valamivel neked jó 
tapasztalatod van, nem egy, hanem ismétlődően sok, 
akkor benned egy olyan meggyőződés alakul ki, hogy 
itt van a sok példa arra, hogy én ezzel tudtam segíteni, 
lám, ez a dolog már sok ember javára vált, és persze 
hogy kialakul benned egy erős motiváció, hogy ezt 
eljuttasd minél több emberhez. Ugyanis ha sok 
emberhez elviszed, köztük megint lesz egy jó néhány, 
akinek ez igencsak javára fog válni. Nincsenek ma 
olyan módszerek, amivel meg tudnánk állapítani, hogy 
kin fog segíteni a Pi-víz, kin az ASEA, és kin a másik, 
vagy a harmadik gyógyhatású víz, de ettől még, ha 
van elég tapasztalatunk arról, hogy ez bizony már sok 
emberen segített, akkor – ha ezt valóban jó szívvel és 
meggyőződéssel ajánljuk – valószínűleg segíteni fog. 
Egyszóval én mindegyik koncepció mögött valós, 
pozitív tapasztalatokról tudok, és ehhez közvetlenül 
kapcsolódik egy másik nagy téma, amiről én mindig 
szívesen beszélek, s ez az empíria. 

 
Az orvoslás mindig is egy empirikus tudomány volt, 
ma is az, akármennyi „evidence based” és 
bizonyítékokon alapuló elméleti tudást teszünk bele, 
az attól még empirikus tudomány marad. Azért kell 
ezzel nagyon komolyan foglalkozni, és azért kell ezt 
nagyon komolyan venni, mert ha megfigyeljük megint 
egy kicsit szélesebb időtávlatba, történetileg elhelyezve 
a folyamatot, láthatjuk, a tudományunk mindig elavul 
és mindig új tudás lép a helyébe, amivel 
lerombolódnak a megkövesedett elméletek, ám az 
empíria nem tud megcáfolódni. Hisz amit empirikusan 
tapasztalunk, az igaz marad; s ha sok ember különféle 

körülmények között, sokszor ismétlődően ugyanazt 
tapasztalja, akkor az számomra sokkal nagyobb 
igazság, mint bármilyen biokémiai levezetés, vagy 
elmélet. Tehát amennyiben ezek mögött a vizek 
mögött sok-sok tapasztalat áll, akkor én ezeket 
komolyabban vetem a latba, mint hogy ez most a mai 
aktuális tudásunk szerint igazolható-e, avagy sem. 
Most konkrétan lefordítva ezt a vizekre: 
megtapasztaltuk, vannak olyan vizek, amelyek annak 
strukturálása révén segítik a szervezetet, no most erre 
megint mondhatjuk, hogy ez egy ezoterikus marhaság, 
mi az, hogy strukturált víz, hisz a víz az olyan, 
amilyen. Mégis Szent-Györgyi, aki nem épp ezoterikus 
hajlamairól híres, azt írta, hogy egy daganatsejt 
legmarkánsabban abban különbözik az egészséges 
sejttől, hogy a benne lévő víz kevésbé strukturált. Ő ezt 
ESR spektrográfiával mutatta ki. Nos, ha neki szabad 
erről beszélni, és ha tudományosan tetten érhető, hogy 
a sejt vízszerkezete az tud ilyen meg olyan lenni, akkor 
én azt gondolom, hogy abszolút nem tudománytalan 
arról beszélni, hogy ha én valami módon tudom 

strukturálni magát a vizet, amit 
bejuttatok a szervezetbe, akkor annak a 
víznek a sejtvízzé alakításához kevesebb 
energia kell, mintha én egy 
strukturálatlan vizet adok. Minden 
betegségnek ugyanis velejárója, hogy a 
sejtek energiazavarban szenvednek, s 
ebben az állapotban nagyon nem 
mindegy, hogy a sejtet e téren tudjuk-e 
tehermentesíteni. Magyarán csak a 
tapasztalat számít, mert ha jót tesz a 
betegnek a strukturált víz, az nem csupán 
egy szubjektív hatás, hisz már 
tudományosan is igazolható a strukturált 
víz pozitív élettani hatása, mégis a beteg 
szempontjából ez a döntő.  
 
Mi a helyzet a lúgosság-savasság 
kérdésével a víz esetében? 
 

Ma nagy divatja van a lúgos víznek és a víz 
alkalizálásának, miközben mások szemében ez megint 
csak léggömbhámozás. Véleményem szerint itt két 
nagyon fontos részt érintünk, az egyik, hogy valóban, 
a homeosztázis és a sejtközötti állomány belső miliője 
szempontjából nagyon fontos, hogy ott milyen sav-
bázis egyensúly áll fenn, ennél azonban már csak egy 
dolog fontosabb: s ez pedig a redox státusz értéke. 
Tehát a víz alkalizálás egy kettős lépés, ebben az 
eljárásban nemcsak arról van szó, hogy megváltozik a 
víz savassága, hanem ugyanezzel együtt megváltozik 
az úgynevezett redoxpotenciál-értéke. Köznapi módon 
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megfogalmazva, a csapvíz oxidál, azaz a vasszeg 
megrozsdásodik benne, mert elektrokémiailag a víz 
egy oxidáló közeg. Azonban az alkalizálás során létre 
tudok redukáló vizet hozni, ami nemhogy nem oxidál, 
hanem az oxidáló folyamatokat segít redukálni a nem 
oxidált formába. És ez jóval fontosabb jellemzője 
ezeknek az alkalizált vizeknek, mint a sav-lúg érték, 
hiszen egy ilyen erőteljes redox-vízzel igen hatékonyan 
tudok a túloxidált sejteken segíteni. Természetesen e 
mögött is millió tapasztalat és mérhető elméleti tudás 
áll már a rendelkezésünkre. Azt azonban, hogy kinek-
kinek mi lesz az egyéni gyógyulási folyamatában a 
leghatékonyabb vízterápia, azt csak a gyakorlat 
döntheti el, ám az biztos, aki ilyen hatású vizeket iszik, 
az állapotában mindenképpen javulást fog tapasztalni. 
Mennyire hosszú távú e vizek hatása; egy életen át inni 
kell ezeket, hogy fenntartsuk a kedvező folyamatokat? 
Meglátásom szerint ezek a vizek nem olyanok, mint az 
aszpirin, hogy addig tart a hatásuk, ameddig szedjük; 
nem, ezek ténylegesen helyrehozhatnak kóros 
folyamatokat. Épp ezért egy intenzívebb kúra után 
mindenképpen vissza lehet venni az adagolást, akár 
egy fenntartó dózist megtartva, akár teljesen elhagyva 
a készítményt. Azonban ha valakinél egy-egy ilyen 
vízkúra bármilyen markáns pozitív hatást okoz, az 
úgyis megtanulja egy kicsit jobban figyelni magát, és 
így önmaga is be tud egy hosszú távú adagra állni, 
egyfajta önelemzés révén, hogy a jó hatás tényleg 
hosszú távon megmaradjon. Van olyan, akinek ehhez 
semmi nem kell a kúra után, van azonban, akinek jobb, 
ha továbbra is megtart egy fenntartó adagolást. 
 

 

 
 
Kellemetlen hatásokra lehet számítani egy-egy ilyen 
kúra elkezdésekor? 
 
Minden gyógyulási folyamat járhat gyógyulási 
reakcióval. Ennek az az oka, hogy a betegségeink jó 
része nem amiatt jön létre, hogy valamiből nincs elég a 
szervezetünkben, hanem épp amiatt, mert valamiből 
túl sok van. No és ha nem sikerült bizonyos 
salakanyagoktól megszabadulni, akkor az egy idő után 
tüneteket okozhat, s amikor egy olyan mechanizmus 
folyik a szervezetben, minek során ezek a bennragadt 
anyagok hirtelen megpróbálnak eltávozni, akkor az 
átmenetileg méregtelenítési tünetekkel járhat. Ez lehet 
vérnyomás-emelkedés, rosszabb közérzet, fáradtság, 
jelentkezhetnek bőrtünetek, megváltozhat a vizelet a 
széklet – számos tünete van ennek a helyreállási 
folyamatnak. Amennyiben ezek a tünetek túl erősek, 
akkor érdemes csökkenteni a mennyiséget, hogy ne 
erőltessük túl a szervezetet, de ha ez csak amolyan 
jelzésszintű és bírható állapot, akkor inkább örüljünk, 
hogy tényleg beindult valami, és a szervezet elindult 
az öngyógyítás útján, hisz komoly esélyt kapott, hogy 
kiegyensúlyozza magát.  
 
Említetted a szőttest, ami szálakból áll, ez a komplex 
szemléletmód igaz lehet ezekre a vizekre is: azaz a 
hatásmechanizmusuk valószínűsíthetően nem 
pusztán fizikai, hanem ugyanúgy a tudati és szellemi 
síkon is kifejtik hatásukat. Neked erről mik a 
tapasztalataid? 
 
Minden valós gyógyulás testi és lelki is egyben. Tehát 
egy olyan gyógymód, ami csak egy bizonyos testi 
tüneten segít, de egyébként mindent a régiben hagy, az 
nem állítja helyre a valós egyensúlyt. Az az érdekes 
például az ASEA esetében is, hogy nagyon sokan 
számolnak be arról, hogy az egész világhoz fűződő 
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viszonyulásuk változott meg, mentális és érzelmi síkon 
egyaránt, és ez azért is roppant érdekes, mert erre a 
hatásra előzetesen senki sem gondolt. Tehát ez esetben 
a placebo hatás ki is zárható, hiszen eszébe sem 
juthatott a paciensnek, aki tegyük fel a miómáira itta a 
vizet, hogy az majd az érzelmeire is hatással lesz. S ez 
megint csak azt mutatja, itt lám valós hatásokkal 
állunk szemben, mert ilyet senki sem talál csak úgy ki. 
Illetve ha ez egy embernél előfordul, még mondhatjuk, 
hogy ez talán véletlen, csakhogy itt egyáltalán nem 
erről van szó, ez a hatás szinte minden esetben vagy 
így vagy úgy, de megjelent.  
 
Tulajdonképp ez a jelenség az összes általad 
támogatott eljárás összekötő kapcsa is, hiszen mind 
egy komplex, a lét minden síkján kifejeződő hatással 
bír, ami mindenképpen a helyes információval kell 
hogy kapcsolatban álljon. Szerinted mi az 
összefüggés a víz és az információ között, hogyan 
működik a víz mint információhordozó közeg? 
 
Erre pontos választ nem tudok adni. Itt megint sokan a 
klaszterszerkezetet és a molekuláris nagyságrendet 
vizsgálják a víz információ-
tároló helyeként. Én azonban 
azt gondolom, nem szabad 
megállnunk ezen a szinten. Ma 
ugyan még nagyon 
tudománytalan feltenni azt a 
kérdést, hogy vajon egy 
elektron lehet-e egészséges 
avagy beteg, illetve egy 
atommagon belüli proton meg 
elektron az lehet-e egészséges 
vagy beteg. Hisz azt sem 
tudjuk még, hogy amikor 
elektrolizáljuk a vizet, vagy 
csak kitesszük a napra, mi 
történik vele a szubatomi 
szinten, ugyanis ezt a szintet 
még nem tudjuk mérni. 
Azonban én azt feltételezem, 
hogy a közeljövő épp e 
kérdésekre fog választ adni. 
Nézzük például a NES-t – én meg vagyok győződve 
róla, hogy ez az eljárás tulajdonképp egy szubatomi 
szintű terápia. A cseppek is vizes oldatban vannak, 
csakhogy itt nem a víz szerkezetében hoznak létre 
változást, hanem ennél jóval mélyebben, egyfajta 
kvantumelektrodinamikai mező szinten tárolódik az 
információ, ami ma kívül esik a biokémia vizsgált 
területein.  
 

Ennek megértéséhez elsősorban magának az 
információnak kellene először a helyes definícióját 
megalkotni, nem? 
 
Igen, ez így van. Tudnunk kéne, hogy egyáltalán 
milyen erőkkel állunk szemben. Ugyanis a mai 
tudományos világnézetünk egyik alapvető törvénye az 
entrópia törvénye. Bármit is vizsgál a fizikus, mindig 
igazzá válik az entrópia törvénye, hiszen tényleg 
mindig afelé mozdulnak a folyamatok. Csakhogy a 
biológia látványosan kilóg ebből, hiszen a biológia 
mindig a koherencia felé mozdul, soha sem az entrópia 
felé. Persze csak addig, ameddig életről beszélünk. 
Ugyanis maga az élet az mindig a szintrópia – ami az 
entrópia ellentéte – által meghatározott, mindig egy 
magasabb információ által összerendezett egység, s 
mindig egy magasabb szervezeti struktúra felé mozdul 
el. S ez teljesen ellentétes az élettelen természet 
irányával, ami pedig mindig a lebomlás felé hat. Ebből 
számomra az a tanulság, hogy az élet, magyarán az, 
hogy valami él, az nem egy evilági eredetű dolog.  
Hiszen ebben a világban az entrópia uralkodik. S ebből 
az következik, hogy valahonnan máshonnan kell hogy 
az élő rendszer energiát és információt kapjon. És 

ameddig ez a kapcsolata, 
valamint az ezt fenntartó 
kommunikációs útja 
fennáll, addig 
beszélhetünk egységről, 
egészségről. Tehát 
elmondhatjuk, hogy 
minden, ami ezt a 
kapcsolatot fenntartja, 
erősíti, az az „élőség” 
irányába mozdítja el a 
rendszert és minden, ami 
leválasztja a magasabb 
információs és 
energetikai struktúráról 
azt, az a halál, az entrópia 
felé viszi. No és itt van 
egy nagy kérdés, hogy 
mik azok a pontos 
mechanizmusok, erők, 
közvetítő csatornák, 

egyáltalán mik ezek az információk, amik minket 
életben tartanak, és hogy lehet ezeket minél 
tökéletesebb egységben helyreállítani. Amiket én 
próbálok kutatni és használni, az mind-mind olyan 
módszer, ami akár tudományos bizonyítottsággal, akár 
egyelőre anélkül, még csak az empirikus tapasztalatok 
alapján, de a biológiai rendszereket e felé a koherencia 
felé mozdítja el.  
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Hiszen ha te bármivel ez irányba mozdítod el a 
folyamatokat, akkor ott mellékhatásokkal nem kell 
számolnod, ugyanis az egység az mentes ezektől. A 
kellemetlen mellékhatások mindig olyan terápiák 
velejárói, ahol én bizonyos különálló paramétereket 
mozgatok, bizonyos élettani folyamatokba önkényesen 
belenyúlok, mert azt gondolom, ha azt teszem, a 
betegen valóban tudok segíteni. Természetesen 
minden hagyományos módszer ténylegesen 
stabilizálhat rövidebb-hosszabb időre beteg 
folyamatokat, s ténylegesen időt nyerhetünk velük, de 
azt is látjuk, hogy ezek a megközelítések a tényleges, 
teljes gyógyulást nem tudják elősegíteni, hiszen csak 
konzerválnak, lassítanak folyamatokat, tüneteket 
nyomnak el, csakhogy közben ennek sokszor súlyos 
ára van.  

 
Akkor jól látom, hogy a te szemléletmódod inkább 
kívülről tekint az egészre, és nem a részek felől 
közelíti meg azt? 
 
Így van, hisz az akadémikus szemlélet azt gondolja, 
hogy lehetséges az életfolyamatokat leegyszerűsíteni, 
és részekre bontani, lineáris, kauzális rendszerekbe 
gyömöszölni. Ámde az élet erre rácáfol, és ezek a 
megközelítések a szó klasszikus értelmében vett 
gyógyulást nem képesek létrehozni. Én azt gondolom, 
hogy az élet szövedéke, amiről az elején is beszéltem, 
sokkal komplexebb ennél, valamint jellegében is más, 
mint hogy ilyen lineáris ok-okozati rendszerré 
egyszerűsítsük. És éppen ezen összetettsége révén 
egyedül a biológiai rendszer képes önmagát 
meggyógyítani. Az, hogy én tudok-e ehhez az 
önműködő mechanizmushoz az éppen aktuálisnál 
kedvezőbb feltételeket biztosítani, segítvén 
összerendeződésében az élő rendszert, nagyon nem 
mindegy, és épp ezért gondolom, hogy ezek a vizek, 
azaz az egész információs és energetikai megközelítés 

igazán hatékony, mert épp ebben segítenek. 
Meggyőződésem épp ezért, hogy igen nagy 
forradalom előtt áll a gyógyítás és az egész 
úgynevezett egészségügy.  
 
Beszéltünk az empirikus tapasztalat fontosságáról, a 
te életedben a magad példáján milyen kedvező 
hatásokat tapasztaltál, amikor kipróbáltad ezeket a 
vizeket? 
 
Nyilván különbséget kell tenni egy súlyosan beteg 
ember, és egy úgyszólván egészséges között. Ha te 
egészséges vagy, persze ez sosem lehet tökéletes és 
teljes, ezek a módszerek sokkal kevésbé látványosak, 
holott téged is biztos elmozdítanak a koherencia, az 
egység, a testi-lelki tökéletesség irányába. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ott, ahol sokkal kisebb a rés, a 
különbség, nem történnek igazán látványos 
változások. De ahol az elmozdulás nagyobb, ott 
nyilván a különbség is nagyobb a tökéletes és a 
tökéletlen állapot között és így a hatás is 
számottevőbb. Mindenesetre az én személyes 
tapasztalatom is azt igazolja, hogy sokkal 
alázatosabbnak kéne lennünk a tekintetben, hogy mit 
tudunk a világról és mit nem, mit látunk a mi jelenlegi 
tudományunkkal a nagy egészből át. Hiszen 
megtapasztalom én is a változásokat, miközben 
elmondhatom, hogy hál’istennek nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy frenetikus hatásokat tapasztaljak. 
Ugyanis, aki jól van, nem tud már annál sokkal jobban 
lenni, ám aki nincs jól, annak a negatív tartományból 
látványos változás lesz átlépni a pozitívba. De azt is 
tudnunk kell, ezek a szerek nem arról szólnak, hogy 
„szuperembereket” hozzunk létre, hanem arról, hogy 
mindenki a maga életében kihozza magából az 
önmagához mért maximumot, de ettől még az 
életfolyamat megmarad, s ennek ugye van kezdete és 
vége, vannak ciklusai és öregedési íve, csakhogy a 
folyamat végig harmonikusan, a maga idejében és 
egészségesen zajlik. Magyarán érdemes mindent a 
helyén kezelni, mert úgy érhetjük el a valóban 
látványos eredményeket, s így nem kell csalódnunk, 
mint akkor, amikor a dolgokat egy fals 
viszonyrendszerbe ágyazva vizsgáljuk, és ez alapján 
fogalmazunk meg hamis elvárásokat. 
 
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és a következő 
alkalom során a Kaqun-vízről szeretnélek majd 
kérdezgetni. 
 
Örömmel állok elébe, már csak azért is, mert azt 
gondolom, ez a víz önmagában is megér egy teljes 
beszélgetést. 

Lendvai Dóra 
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Igazi gyógyszerek 
kitalált 

betegségekre 
 
(Az EDGESCIENCE #6 • JANUARY–MARCH 2011-i 
cikkének fordítása) 
 

   ki a tudományos életben 
jártas, nyilvánvalóan ismeri 

azt a tényt, hogy a vezető szakmai 
intézmények kitartóan ellenállnak annak, 
hogy beismerjék esetleges tévedéseiket. 
Azonban nemrégiben megjelent egy Selling 
Sickness (Betegség eladó) című könyv, 
melynek szerzői – Ray Moynihan, a New 
England Journal of Medicine és a Lancet 
egészségügyi újságírója, és Alan Cassels, 
kanadai tudományos író – példákkal 
alátámasztva bemutatják azokat a 
tévedéseket, amelyekre érdemes kicsit jobban 
odafigyelnünk. Ezen esetek feltárása során tisztán 
láthatók a fent említett intézmények, valamint az őket 
felügyelő szervek által elkövetett hibák, holott ezen 
intézmények fő feladata épp a kontroll lenne, ám 
sokszor mégiscsak győz a korrupció. Nézzünk erre egy 
konkrét példát: a neves gyógyszeripari 
marketingszakértő leírja, hogy a Lilly cég Sarafem 
névre átkeresztelt Prozac készítménye, melyet 
levendula és rózsaszín köntösbe öltöztettek, tökéletes 
példája annak a jelenségnek, amit úgy írhatnánk 
leginkább körül, mint „létrehozni egy önmagában nem 
létező betegséget egy természetes állapotból 
(premenstruális hangulati probléma), majd ezt kezelni 
egy termékkel”. Talán még ennél is riasztóbbak a 
gyógyszercégek feltárt esetei a klinikai vizsgálatok 
eredményeinek meghamisításáról és az ezzel 
kapcsolatos mellébeszélésről, vegyük például a Paxil-t 

szedő serdülők körében mellékhatásként jelentkező 
megemelkedett potenciális öngyilkossági hajlamot, a 
súlyos megvonási tünetekről már nem is beszélve, amit 
ezek a cégek próbálnak folyamatosan „eltussolni”. 
 

A fent említett könyv tulajdonképpen arról 
szól, hogyan pörgetik fel az üzletet a gyógyszercégek 
új betegségek kitalálásával. Sokszor külön PR cégeket 
alkalmaznak arra, hogy meggyőzzék a nyilvánosságot 
az új betegség létezéséről. Elferdítik az adatokat, és 
nagyon sok eszközt bevetnek a felügyeletek, kutatók, 
gyakorló orvosok korrumpálására. Jómagam annyira 
dühös lettem a könyv olvasásakor, hogy sokszor egy 
időre félre kellett tegyem azt. A dühömet egyáltalán 
nem csökkentette a tény sem, hogy itt szó sincs 
összeesküvésről, csak olyan átlagemberek 
tevékenységéről, akik beágyazva a szabad 
kereskedelem gazdasági rendszerébe, anélkül, hogy 
bármi hasznuk származna belőle, minden tudatos 
szándék nélkül helytelen kijelentéseket tesznek. Ez 
lehetővé teszi sok-sok ember számára, hogy éljenek az 
ún. „Charlie Wilson téveszmével”, azzal áltatva 
magukat, hogy ha magukért és a vállalatukért 
megtesznek minden tőlük telhetőt, akkor voltaképp 
mindenkinek jót tesznek. (Wilson, Charles E. jelentette 
ki 1952-ben Az USA Szenátusának Fegyveres 
Szolgálatok Bizottsági meghallgatásán: „Évekig azt 
gondoltam, hogy ami jó volt az országunknak, az jó 
volt a General Motorsnak, és fordítva is.”; amit 
általában helytelenül idéznek úgymint, „Ami jó a 
General Motorsnak, az jó az országnak”.) 
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Mit jelent pontosan a „betegségek kitalálása”? 
Nem mást, mint mikor betegségként jelölünk meg 
állapotokat vagy körülményeket, melyek amúgy 
teljesen normális és természetes velejárói az életnek. 
Hisz ahogy az ember öregszik, számtalan dolog 
történik, mégpedig teljesen természetesen és 
elkerülhetetlenül: az artériák falának rugalmassága 
csökken, így emelkedik a vérnyomás; a 
koleszterinszint emelkedik (ami elvileg hasznos is – 
általában a magasabb koleszterinszint összefüggésbe 
hozható a hosszabb élettartammal); csökken a libidó és 
a nemi hormonok szintje; nőknél menopausa 
következik be, a velejáró élettani változásokkal; a 
csontok gyengébbek és ridegebbek lesznek a 
csontsűrűség csökkenésével.  Na mármost, ezek a 
változások természetesen összefüggenek más, az 
öregedéssel kapcsolatos tényezővel: a szívroham és 
stroke magasabb előfordulási arányával; csökkent 
szexuális érdeklődéssel; gyakoribb csonttörésekkel. De, 
természetesen, az egymás melletti fennállás sohasem 
bizonyítja az ok-okozati összefüggést. Soha nem 
mutatták ki, hogy a magasabb vérnyomás oka lenne a 
szívrohamnak vagy a stroke-nak, függetlenül attól, 
hogy elsőre talán kézenfekvőnek tűnne ez a 
mechanizmus; soha nem mutatták ki, hogy a magas 
koleszterinszint szívbetegséget okoz, valamint azt sem, 
hogy a mesterséges koleszterinszint-csökkentés a 
szívbetegségek kockázatát csökkentené. 

 
 

Mégis, a gyógyszeriparnak sikerült természetes 
folyamatokat orvosi kezelést igénylő patologikus 
állapotokként feltüntetni. A társadalom egésze – s 
nemcsak a gyógyszercégek – támogatta ezt azáltal, 
hogy elhitte, a „kockázati faktor” azonos a 
„kockázattal”, és azzal a tévedéssel, hogy az együttes 
előfordulásban kauzalitást látott.  
 

Az Egyesült Államokban és Új-Zélandon maga 
a társadalom járult hozzá saját kizsákmányolásához 
azzal, hogy engedélyezte a gyógyszercégek számára 
termékeik közvetlen reklámozását. Ennek 
következtében az orvosi rendelőket elárasztották a 
betegek, akik aziránt érdeklődtek, hogy az örök 
fiatalságot megőrző, hirdetett csodaszerek 
„megfelelőek-e a számukra”. 
A közvetlen reklámokat  az 
1990-es évek óta engedélyezik 
az USA-ban, amikor is a 
Nemzeti Egészségügyi Intézet 
vezető munkatársai számára 
lehetővé     tették,     hogy   a   
vezető gyógyszercégek 
tanácsadóiként igen komoly 
fizetéseket fogadjanak el, még 
akkor is, amikor az ő 
hatáskörükbe tartozott a 
társaság gyógyszereinek engedélyezése. 
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A könyv nagy mennyiségű példával szolgál, de 
elmulaszt rámutatni az alapvető fontosságú pontra, 
hogy a „rizikófaktor” nem jelent többet, mint egy 
összefüggést, és hogy egy rizikófaktor szintjének 
csökkentése sok esetben semmilyen jótékony hatással 
nem bír (bár a könyv ezt speciálisan a koleszterinre 
vonatkozóan kijelenti). A magas vérnyomást nézve, a 
könyv elköveti azt a hibát, hogy összekeveri az 
összefüggést az okkal, mondván „ez egy olyan 
tényező, ami emelheti” a kockázatot. A „kockázati 
tényezők” megfeleltethetők az ún. „ál-markereknek”, 
melyeket egyre elterjedtebben használnak, és amik 
híján vannak bármiféle bizonyítéknak, miszerint 
klinikai állapotot mérnének; így például az „AIDS” 
betegeket CD4 szám és vírus terhelés alapján 
monitorozzák, annak ellenére, hogy bőséges 
bizonyítékot publikáltak a fősodratú irodalomban 
arról, hogy se egymással, se a prognózissal nincs 
összefüggés. 
 

 
 

Ezzel együtt a könyv pontosan rámutat, hogy 
mindig szembe kell állítani a gyógyszerek lehetséges 
hasznát a mellékhatások kockázataival, amit a nagy 
gyógyszerpropaganda igyekszik jelentéktelen színben 
feltüntetni. Az egyik jelentős téma, hogy bizonyos 
gyógyszereket, melyek valóban beteg emberek kis 
csoportjának használhatnak, eladják bárkinek, akinek 
bármiféle olyan tünete van, amire rá lehet fogni, hogy 
kezelést igényel. Így például egy veszélyesen toxikus 
gyógyszer, a Lotronex fogyasztására ösztönzik a 
„népesség 20%-át”, ahogy statisztikát elferdítik, 
„lehetségesen veszélyes állapot – irritábilis bél 
szindróma – forduljon kezelőorvosához” címkével 

ellátva a hasmenés, székrekedés vagy hasi diszkomfort 
hétköznapi tüneteit; vagy vegyük például a szexuális 
vágy hiányának sokféle esetét, amit mint FSD-t, női 
szexuális diszfunkciót jelző tünetként állítanak be, ami 
– egy tanulmány eredményét hamisan felhasználva – 
állítólag a nők 43%-át érinti!! Komoly és rezzenéstelen 
arccal eladni valamit mint funkciózavart, ami a nők 
közel felét érinti, elég hatékony PR munka, s további 
bizonyítéka annak, hogy a gyógyszercégeket első- és 
utolsósorban is csak a haszon érdekli. Természetesen 
ez, csak a számokat figyelembe véve, eltörpül a 
mellett, hogy az idősebb korosztály 90%-a kezelhető 
„magas vérnyomással”. 
 

A gyógyszerek ártalmas „mellékhatásainak” 
talán legveszélyesebb következménye, hogy ha 
egyszer egy gyógyszert engedélyeztek, nincs 
semmilyen rendszer, ami hivatalosan foglalkozna vele 
a továbbiakban. Az orvosok egyénileg persze 
jelenthetik a problémás eseteket, de ez nem kötelező; a 
gyógyszercégek ezt lehetővé teszik ugyan, de 
egyáltalán nem várják el az orvosoktól és kórházaktól 
az ilyen esetek jelentését, ami azt jelenti, hogy még ha 
kapnak is a gyártók ilyen visszajelzéseket, ezek 
jelentőségét hivatalosan nem ismerik el, a „panaszt” 
nem vizsgálják ki. Moynihan és Cassels szerint 
ráadásul „a komoly szövődményeknek csak egy 
töredékét jelentik az FDA (Szövetségi 
Gyógyszerellenőrzési Hatóság) felé”.  
 

Egy másik módja a gyógyszereladások 
növelésének, hogy nem csupán állapotokat találnak ki, 
hanem állapotmegelőző állapotokat. Azoknak ugyanis, 
kiknek a vérnyomása még nem esik bele a „magas” 
kategóriába, a gyógyszercégek kitalálták a 
„prehipertenzió” meghatározást, ami természetesen 
maga után vonja, hogy a most megkezdett kezeléssel 
az illető elkerülheti a majd talán kialakuló magas 
vérnyomást – holott valójában a vérnyomás emelkedés 
elkerülésének egyetlen 
biztosan garantálható módja, 
ha az illető már nem él. A 
gyógyszeres kezelést igénylő 
betegségként tálalt állapotok 
növekvő mértéke nemcsak 
kizárólag  a  fizikai,   hanem  
a gyakori pszichiátriai 
„rendellenességek” terén is 
jellemző,     amint   azt a     
DSM, a mentális problémák 
diagnosztikai és statisztikai 
kézikönyvének külalakja is mutatja, ami egy 
viszonylag vékony kiadványból már elég vaskos 
kötetté vált. 
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A mind gyakoribb vizsgálatok végzése is egy 
bevett eljárás a gyakoribb gyógyszerfelírásokra, így 
például a Merck cég támogatta a „csontsűrűség-mérő 
eszközök” kihelyezését, ezáltal növelve a Fosamax 
eladását – bár a klinikai vizsgálatok jelezték, hogy ezek 
a mérések nem jó előjelzői a csonttöréseknek, aminek a 
kockázata elvileg a fő oka a Fosamax használatának. 
Általánosan bevett módszer egy tanulmányt elvégezni 
valamilyen magas kockázattal bíró csoporton, találni a 
gyógyszerezésnek egy látványos előnyét, és utána 
eladni a gyógyszert azoknak is, akiknek alacsony a 
kockázati szintjük. A könyv állítja, hogy a 
biotechnológiai és gyógyszergyárak „fokozzák a 
széleskörű genetikai vizsgálatok támogatását”, mivel 
ez újabb lehetőségeket nyit az örökletes betegségek 
kezelésének piacán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Másik alapvető pont, melyet sok példával 
támasztanak alá, hogy bizonyos gyógyszerek 
mellékhatásai éppen azokat a tüneteket idézik elő, 
amelyeket épphogy kezelniük kellene (elsősorban az 
AZT nevű HIV-ellenes szer és több más, 
„antiretrovirális” szer érintett itt); a gyógyszerek 
használati útmutatói tele vannak ellentmondásokkal; 
táblázatokat alakítanak ki, melyek megmutatják, mi is 
az egészséges állapot meghatározása – mi  a 
„kívánatos” koleszterinszint és vérnyomás –, hogy 
ezzel összehasonlítva magát egyre több ember 
fogyassza a megfelelő gyógyszereket. Számos példával 
illusztrálják a statisztikai csúsztatásokat, az abszolút 
kockázat nagyon kis csökkenését is mint áttörést 
hirdetve, hiszen már a 2%-ról 1%-ra csökkenést is le 
lehet írni 50%-os csökkenésként – ami valahol igaz 

ugyan, de ebben a formában azért erősen félrevezető. 
Szépen bemutatja azt is a könyv, hogyan kaphatunk 
előre elvárt válaszokat a kérdések sajátos 
megfogalmazásával, amint azt a politikai pártok 
közvélemény-kutatói és a gyógyszercégek dörzsölt PR-
osai nagyon jól tudják és alkalmazzák is. 
 

A gyógyszercégek kutatásokat támogatnak, 
kutatókat és orvosokat fizetnek meg „tanácsadóként”, 
„előadóként” stb., valamint konferenciákat és más 
egyéb népszerűsítő tevékenységeket finanszíroznak. 
Ők maguk végzik el a klinikai vizsgálatokat, melyek 
alapján a gyógyszereket engedélyezik, a nélkül a 
követelmény nélkül, hogy minden egyes vizsgálat 
eredménye napvilágra kerüljön. A gyógyszercégek 
orvosi folyóiratoknak fizetnek, hogy „mellékleteket”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
adjanak ki, melyek a társaság által javasolt vagy akár 
általuk írt anyagokat tartalmaznak. Ál-alapítványi 
szervezeteket hoznak létre, úgy álcázva, mintha azok 
pl. az irritábilis bél-szindrómával vagy más eladható 
betegséggel foglalkozó civilek lennének, ez annyira 
elterjedt gyakorlat, hogy még külön neve is van, 
„astroturfing”; ami mellesleg lefedi a felkért hírességek 
hamis nyilatkozatainak bevett gyakorlatát is. Ennek 
elterjedtségét mutatja egy idézett tanulmány, miszerint 
Nagy-Britanniában az összes egészségügyi 
jótékonysági egylet és betegsegítő egyesület 2/3-át 
gyógyszercégek hozták létre! Népszerű újságokban 
celebritásokkal mondatnak ki olyan dolgokat, 
melyeket a gyógyszercégek maguk sohasem 
tehetnének meg hirdetéseikben. (40 év távlatából még 
mindig jó érzéssel idézem fel, mikor a tíz év alatti 
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kislányom házi feladatában le kellett hogy írja, mit 
szeret legjobban és mit legkevésbé, és miért; s ez 
utóbbira az volt a válasza, hogy „amikor híres emberek 
hazudoznak a TV-ben.” Bárcsak a felnőtt lakosság 
volna ennyire jó ítélőképességű!)  
Másik jelentős probléma, hogy azok a klinikai 
vizsgálatok, melyek nem támasztják alá a 
gyógyszerészeti állításokat, nem kerülnek 
folyamatosan nyilvánosságra, így a félrevezető 
propaganda válik egyeduralkodóvá. Például az AZT 
mint az AIDS kezelésére szolgáló szer legkorábbi teljes 
vizsgálata nem igazán mutatott eredményt, de ezt 
elhallgatták. Az Amerikai Szülész-Nőgyógyász 
Kollégium által ajánlott hormonpótló kezelés kiterjedt 
vizsgálatok után a szívrohamok kockázatának emelkedését 
mutatta. Ma jellemzően újabb és drágább 
gyógyszereket részesítenek előnyben a régebbi, jobban 
vizsgált, olcsóbb, kevesebb mellékhatással bíró 
orvosságokkal szemben. 
 

 
 

Összefoglalva az alábbi, a könyvben taglalt 
„betegségeket” adták el sikeresen olyan egészségi 
állapotoknak, melyek gyógyszeres kezelést igényelnek: 
magas koleszterinszint; depresszió (minek kezelésében 
mellesleg a gyógyszerek alig jobb hatásúak, mint a 
placebo); menopausa; figyelemhiány; magas 
vérnyomás; menstruáció előtti rossz közérzet; társasági 
szorongás; csontritkulás; irritábilis bél szindróma, női 
szexuális zavar. Eléggé kínos mellesleg a tény, hogy a 
gyógyszeripar taktikája és stratégiája nemcsak hogy 
ismert, de részletesen olvasható is hozzáférhető 
dokumentumokban, hiszen nyíltan büszkélkednek 
sikereikkel. A közegészségügyi veszélyek háttérbe 

szorultak annak kihangsúlyozásával, hogy e cégek 
olyan gyógyszereket árulnak, amik feltehetően 
javítanak a krónikus állapotokon, ám amelyeket 
azonban élethossziglan szedni kell; sőt, azt ajánlották, 
hogy pl. a magas vérnyomás esetében a monitorozást 3 
éves kortól el kellene kezdeni! Az egész életen át 
történő gyógyszerszedést mint célt jól illusztrálja az 
ipar által használt „életmód-gyógyszer, lifestyle drug” 
kifejezés is, ami feltárja azt a szándékot is, hogy 
„kezelést” értékesítsenek minden olyan „betegségre”, 
mint amilyen az elhízás, dohányzás, kopaszodás, a bőr 
öregedése, szexuális zavarok – feltehetően annak 
érdekében, hogy „optimalizálják az életminőséget”. Az 
ilyen beavatkozások piacának lehetőségét az ezen 
állapotok – elhízás, vagy női szexuális működészavar – 
pontos meghatározásának hiánya teszi elérhetővé, 
mert így nagyon egyszerű a kezelés hatásosságáról 
szóló nyilatkozatokat tenni egyéni történetek alapján. 
A könyv jól példázza egyébiránt, hogy senki – 
függetlenül attól, mennyire szkeptikus – sem képes 
lenyomozni az összes állítást, amit a piacvezető cégek 
tesznek. Így a cikk szerzői is beleesnek ebbe a hibába: 
kritikát fogalmaznak meg például az irányban, hogy 
miért kell a figyelemzavarral külön foglalkozni „a 
globális AIDS krízis idején”; mikor ez a „krízis” 
ugyanannyira az érdekelt felek által létrehozott 
jelenség, mint a könyvben szereplő példák bármelyike. 
 

Miután elolvastam, én ajánlom ezt a könyvet, 
sőt, úgy gondolom, mindenkinek el kellene olvasnia. 
Ha egyáltalán bármi hátrányát említeném e 
munkának, talán az, hogy sokkal méltányosabb a 
gyógyszeriparral szemben, mint az a bizonyítékok 
fényében jogos lenne. 
Érdemes elgondolkodni 
továbbá azon, hogy az 
ötoldalas epilógus, „Mit 
tehetünk?”  címmel   azt  
a kényelmetlen érzést 
közvetíti, hogy nincs 
jelen pillanatban egyetlen 
olyan     módszer        sem  
a láthatáron, amivel  
megoldást nyújthatnánk 
erre a mindenkit érintő 
problémára, mi több, 
még a fényt sem látjuk az 
alagút végén… 

HENRY H.  BAUER   
(A kémia tudományának nyugalmazott professzora,  

a művészetek és tudományok nyugalmazott dékánja,  
számos tudományos munka szerzője) 

 
Illusztráció: Bán Sarolta 
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A föld Guinness-

rekordere: a víz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tulajdonságok:  
 
"Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 

megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 
Nem szükséges vagy az életben: 

maga az élet vagy." (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

A mindennaposban sokszor nehéz észrevenni a 
különlegességet. Márpedig a víz – mint anyag – 
„világcsoda”! Szinte hihetetlen, hány arca van, s 
milyen sokféle a szerepe életünkben: a létezés fizikai 
alapjától a transzcendens magasságokig. 
 

Hogyan épül fel egy vízmolekula? 
 

Nézzük először a víz különleges fizikai 
tulajdonságait, amibe ha mélyebben belekukkantunk, 
olyan összefüggéseket tárhatunk fel, ami a felszínt 

nézve talán elsőre nem nyilvánvaló. Ám ezt a munkát 
mindenkinek magának kell elvégeznie, mi csak egy 
lavór vizet szolgáltatunk ehhez amolyan 
kiindulópontként.  
 

A víz (lat. aqua) a hidrogén és az oxigén 
vegyülete, kémiai képlete H2O (dihidrogén-monoxid). 
A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz 
kellemes aromáját a benne oldott anyagok okozzák. Az 
egyetlen olyan anyag a földön, amely mindhárom 
halmazállapotában megtalálható, ugyanis bár más 
anyagoknak is ismerjük mindhárom halmazállapotát, 
azonban csak mesterséges körülmények között, s nem 
a szabad természetben. A „víz” megnevezés azonban 
általában a szobahőmérsékletű, folyékony állapotra 
vonatkozik, szilárd halmazállapotban jégnek, légnemű 
halmazállapotban gőznek nevezzük. A víz a föld 
felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a 
földi élet nélkülözhetetlen forrása, alapja.  
 

A vízmolekulában az oxigénatom két 
hidrogénatommal kovalens kötés révén kapcsolódik. A 
két hidrogénatom teljesen belemerül az oxigénatom 
elektronfelhőjébe, így a vízmolekula gömb alakúnak is 
tekinthető, valójában a molekula azonban V-alakú. A 
vízmolekula erősen poláros, így a molekulák közt erős 
másodrendű kötés, hidrogénkötés alakul ki. Nagyobb 
számú molekula asszociációjánál a vízmolekulák 
tetraéderes szerkezetű térhálózatot alakítanak ki. 
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Miért úszik a szilárd víz, azaz a jég a 
vízen? 

 
A tetraéderes térhálózat következménye, hogy 

a víznek +4 Celsius-fokon a legnagyobb a sűrűsége. A 
víz ugyanis hőtágulás tekintetében eltér egyéb 
folyadékok viselkedésétől, mert azoknak a sűrűsége 
általában a hőmérséklet emelkedésével csökken. A 4 
°C-os víznek azonban – akár hűl, akár melegszik – 
sűrűsége egyaránt csökken. Ezért van az, hogy 
természetes vizeknek csak a teteje fagy be, így a jég 
alatt megmarad az élővilág. 0 fokon, a víz 
megfagyásakor a tetraéderes szerkezet hexagonális 
rácsszerkezetbe átrendeződve stabilizálódik, a 
vízmolekulák kristályt, vagyis molekularácsot 
alkotnak, s jég keletkezik. Mivel a jég hatszöges rácsa 
nem szoros  illeszkedésű, 
ezért a víz jéggé fagyása 
jelentős térfogat-
növekedéssel jár. Az így 
kialakuló kristályszerke-
zetben hidrogén-híd kö-
tések alakulnak ki, 
amelynél a hidrogén 
atommagok közti távol-
ság nagyobb, mint a 
kovalens kötésű hidro-
gén és oxigén atom-
magok közti távolság, és 
ez egyre inkább eltá-
volítja egymástól a 
vízmolekulákat. Ez okoz-
za azt, hogy a jég 
sűrűsége kisebb, mint a 
vízé, és fagyáskor a többi 
anyagtól eltérően a víz 
térfogata mintegy 9%-kal 
nő, s így a víz – nem úgy 
mint a többi folyadék – a 
tetején fagy be.  
 

Tehát köznapi 
megfogalmazásban azért 
úszik a jég a vízen, akár 
hatalmas jég-hegyek 
formájában is, mert 
könnyebb a víznél. A világ általunk ismert összes anyaga 
közül egyedül a víz könnyebb szilárd, mint folyékony 
állapotában! (Szilárd halmazállapotban minden más 
anyag nehezebb, nagyobb a sűrűsége. A vasdarab 
lesüllyed a folyékony vasban, a sókristályok 
lesüllyednek a só-olvadékban, s – hogy otthoni 
példákat is mondjunk – a szilárd zsír lesüllyed a már 

megolvadt zsírban, ugyanígy a háztartási gyertya a 
már folyékony paraffinban.) Ha ez nem így lenne, a 
folyók és tavak kemény teleken fenékig befagynának. 
A Balaton tetején arasznyira hízó jég – amely ráadásul 
jó hőszigetelő is – megvédi az alatta lévő vizet és ezzel 
a benne élőket a megfagyástól. Ha a jég nehezebb 
volna a víznél, a megfagyott felszín mindig lesüllyedne 
a fenékre, miközben a friss vízfelszín megint és megint 
jéggé válna, s végül az egész tó jéggé alakulna. 
 

Miként létezhet mínusz 48 fokos, 
folyékony víz? 

 
Vár ránk azonban itt még másféle csoda is: 

ugye úgy tudjuk, a víz fagyáspontja 0 °C.  
Igen ám, csakhogy ez nem mindig igaz, ugyanis 

nagyban függ a víz 
szennyezettségétől, és a hű-
tés módjától. A mesterséges 
hűtés külön tudomány, en-
nek egyik válfaja a szu-
perhűtés. A szuperhűtés az a 
folyamat, melyben a gázt 
vagy folyadékot úgy hűtik le 
fagyáspontja alá, hogy nem 
válik szilárddá, azaz 0°C 
fokon pl. nem lesz jég a 
vízből. A hűtést a végletekig 
folytatják, s megfigyelik, mi-
lyen változást eredményez. 
 

A szuperhűtés egyik 
szakértője C. Austen Angell 
elmondja, hogy a szu-
perhűtésnek nevezett eljárás-
ban a víz jéggé alakulásához 
apró, szilárd szennyező-
anyagoknak kell a vízben 
lenniük, melyek körül a jéggé 
alakulás megindulhat. Ez 
átlagosan -12 °C körül 
következik be. Az ilyen hő-
mérsékletű víz kisebb ráz-
kódás vagy porszem hatására 
is azonnal látványosan (3-
5cm/sec) kristályosodásnak 

indul, de nem fagy meg teljesen. A jégkristályok között 
még mindig marad folyékony halmazállapotú víz, ami 
csak -48 °C-on fagy meg tömör jéggé. A mindenféle 
szennyeződéstől mentes, „szupertiszta” vizet ugyanis 
egészen -48 Celsius-fokig is le lehet hűteni anélkül, 
hogy jéggé fagyna. - 48 fokon azonban a víz szerkezete 
hirtelen átalakul, melyet érdekes hangjelenség is kísér. 
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A 0 és -48 fok közötti víz azért kezd el kristályosodni, 
mert a hidrogénhíd-kötések ekkor már képesek 
összetartani a vízmolekulákat. A kialakult anyag 
azonban még mindig tovább hűthető. -120 °C alatt a 
víz sűrűn folyóvá válik. Ha ezt az anyagot tovább 
hűtjük, -123 Celsius-foknál kásássá válik. Ha még 
jobban hűtjük, ismét megváltozik: -135–138 fokon 
kristályszerkezet nélküli átlátszó, üvegesen áttetsző 
anyaggá (glass) áll össze.  
 

 
 

Hűt, fűt, kiegyenlít, véd, old, mozgat 
 

A víz fajhője igen nagy, köznyelven 
mondva: a víz nehezen melegszik, de nehezen 
is hűl. 1 kg víz hőmérsékletének 1 Celsius-
fokkal való emeléséhez sokkal több hőenergia 
kell, mint más anyagok hasonló melegítéséhez. 
Tehát sok energiát emészt a melegedése, 
viszont sok „elraktározott” energiát ad ki 
magából, amikor hűl. Fagyás- és párolgási hője 
szintén rendkívül nagy a többi anyagéhoz 
képest, ennek a tulajdonságának köszönhetőek 
a központi gőzfűtéses berendezések is. 
Láthatjuk tehát, hogy a víz mérsékli, kiegyenlíti 
a hőmérséklet-ingadozást, azaz temperál. Ezért 
nagyon jó hűtő- vagy fűtőanyag. Ebből a 
tulajdonságából fakad a tengerek éghajlat-
módosító hatása is. A tengerparti országokban 
a téli/nyári vagy nappali/éjszakai hőmérséklet 

sokkal szűkebb skálán ingadozik, mint a szárazföldi 
országokban. Hollandiában nincs olyan meleg nyáron 
és nincs olyan hideg télen, mint – tegyük fel – 
Mongóliában. Minthogy a Föld teljes felületének 
számottevő része víz, s a világóceánokban irdatlan 
mennyiségű víz van, ez a temperáló hatás az egész 
bolygón megnyilvánul. Ha nem volna ennyi víz a 
földön – és a víz fajhője nem lenne ilyen különleges –, 
sokkal szélsőségesebb hőmérsékleti viszonyok 
uralkodnának bolygónkon. 
 
A víz azonban nemcsak temperálja, hanem melegíti is 
a Földet. Nem a folyékony víz, hanem a levegőben 
lévő vízgőz. 1 liter vízből kb. 1750 liter gőz keletkezik. 
A fizikai értelemben vett vízgőz teljességgel 
láthatatlan, magyarán a kristálytisztán átlátszó 
levegőben lévő gáz halmazállapotú víz nem látszik. 
Az, ami a lábasból kicsap, vagy a gőzfürdőt 
homályossá teszi, valójában nem légnemű anyag, 
hanem milliónyi nagyon apró folyadékcsepp 
együttese. A vízgőz üvegházhatású gáz, ami azt jelenti, 
hogy a Napból érkező fénysugarakat akadálytalanul 
beengedi, de a talajról, a növényzetről, a tárgyakról 
visszaverődő sugarakat csak részben. Vagyis 
csapdaként működik. Befelé „szabad az út”, ám kifelé 
nem. Ezért van melegebb az igazi üvegházakban, mint 
a szabadban. A molekulák szerkezete szabja meg, hogy 
az adott gáznak van-e üvegházhatása vagy nincsen. A 
vízmolekuláknak szerencsére van, ezért a teljes földi 
üvegházhatásnak kb. 60%-áért a víz felelős. Ebben a 
mértékben járul hozzá a Föld melegítéséhez. (Itt 
jegyezzük meg, hogy a tévhittel ellentétben az éghajlat 
globális melegedésének nem az az oka, hogy 
„megjelent” az üvegházhatás, hanem hogy a szén-
dioxid szint emelkedése miatt ez a hatás fokozódott.) 
Ma az egész Föld évi átlaghőmérséklete +14 °C. 
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Üvegházhatás nélkül -18 °C volna, vagyis 32 fokkal 
hidegebb, minek következtében pár napon belül a Föld 
óriási hógolyóvá változna. 
 

 
 

A víz kitűnő oldószer. Molekulája ugyanis 
poláris molekula, és mint ilyen sok ionvegyület, 
például a konyhasó (NaCl) jó oldószere. A 
vízmolekulában az oxigén részlegesen negatív, a 
hidrogénatomok pedig részlegesen pozitív töltésűek. 
Némi leegyszerűsítéssel átfogalmazva: a víz dipoláris 
molekula, azaz van egy pozitív meg egy negatív fele. 
Ahogy már említettük, V alakú, a V két végében van a 
két hidrogénatom (ezek pozitív töltésűek), az „alsó” 
csücskében meg az oxigénatom (amelynek negatív a 
töltése). Ha a vízmolekula egyenes volna, vagyis a két 
hidrogénatom éppen közrefogná az oxigénatomot, a 
töltések kioltanák egymást, s a vízmolekulának nem 
volnának pólusai, s nem oldana ilyen kiválóan. 
 

Néha szeszélyesen viselkedik: ilyen 
is, olyan is 

  
Az emberek nagy része azt gondolja, hogy 

azonos körülmények között a forró víz később fagy 
meg, mint a hideg víz. Azonban ez nincs így, mert 
néha a víz másként viselkedik, mint azt elvárnánk. 
A víznek ugyanis különleges tulajdonsága még az 
is, hogy változatos körülmények között a meleg víz 
hamarabb fagy meg, mint mellette a hideg, azaz 
bizonyos feltételek között a meleg vízből előbb lesz 
jég, mint a hideg vízből. Ezt nevezik a Mpemba-
paradoxonnak. A jelenséget először Arisztotelész 

állapította meg 2300 éve, majd Roger Bacon és René 
Descartes is megfigyelte. A paradoxonhoz végül egy 
tanzániai Erasto B. Mpemba iskolás diák adta a nevét 
az 1960-as évek végén. A Mpemba-paradoxonra több 
részleges magyarázatot adtak azóta, de a teljes 
megértéshez még további vizsgálatokra lesz szükség.  
 

Geológiai értelemben a víz egyszerre két 
csoportba is tartozik: ásvány és kőzet. Ásványként az 
oxidok és hidroxidok ásványosztályba és annak 1. 
alosztályába (egyszerű oxidok közé), és a SiO2-hoz 
hasonló tetraéderes elemi cellái hatszöges 
kristályrendszerű (hexagonális) kristálykifejlődést 
eredményeznek. Általános megjelenési formája a 
hatszöges oszlop lenne, ennek azonban leggyakoribb 
és legismertebb kezdeti fázisa a hópihe, a hatszöges 
oszlop metszete. Kőzetként monomineralikus, a 
hidrogén-oxid ásványból álló üledékes kőzet. Ezt nem 
befolyásolja a folyékony halmazállapot, ahogy a 
higany is lehet ásványos terméselem, sőt a földgáz is 
kőzetfajta. 
 

A víz sokféle szempontból ellentmond a fizika 
törvényeinek. Más anyagokkal ellentétben nem úgy 
viselkedik, ahogyan viselkednie kellene, például -75 
fok helyett (ahol molekulasúlya miatt kellene) csak 
+100 fokon forr fel, és 0 fokon fagy meg, holott a 
periódusos rendszer szerint -120 foknál kellene. A víz 
fagyáskor kitágul, és könnyebb lesz, ahelyett hogy 
szabályosan összehúzódna, és nehezebbé válna. 
Mindezeket a szabálytalanságokat a tudomány máig 
nem tudta megmagyarázni. Ugyanakkor éppen 
ezeknek a szabálytalanságoknak köszönhető, hogy élet 
létezik a Földön. Mert ha a víz úgy viselkedne, 
ahogyan tisztán logikai szempontból viselkednie 
kellene, akkor Földünk lakatlan, puszta sivatag volna, 
mindenfajta szerves élet nélkül. 
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Mindezeken túl-
menően lenyűgöző a víz 
kristályformáló képes-
sége is. Nincs a világon 
két teljesen egyforma 
hópehely, mindegyik 
egyedi, egyéni, de min-
denképpen szabályos, 
hatszög alakú kristály. 
Úgy néz ki, mintha 
valamennyi vízcsepp ön-
álló individuum volna, 
egyfajta személyiség 
megváltoztathatatlan ka-
rakterrel. Még ha egy 
hópelyhet fel is ol-
vasztunk, majd újra 
megfagyasztunk, hajszál-
pontosan ugyanazt a 
mintát képezi, mint 
korábban. Ez abszolút 
meghökkentő, már csak azért is, mert felolvasztva 
vízcseppé válik, amely minden teketória nélkül 
összevegyül a többi vízcseppel. 
 
 

2. Az élet vize 
 

"A víz volt ősforrása a létnek! 
Mindent a víz tart fenn, 

ami csak van!" (J.W. von Goethe: Faust) 
 

Miért a víz az élet feltétele? 
 

Miért gondolják úgy a szakemberek, hogy csak 
víz-alapú élet lehetséges, s amelyik bolygón nincs 
folyékony víz, azon nem is lehet élet? A több ok közül 
a legfontosabb talán, amit a víz tulajdonságainál már 
említettünk, hogy a víz fantasztikusan jó oldószer. De 
mi köze van ennek az élethez? Az, hogy a 
legegyszerűbb életjelenségek – például egy izomsejt 
mozdulása – sem lehetségesek milliónyi kémiai reakció 
egyidejű végbemenetele nélkül. S az is fontos 
szempont, hogy ezek a kémiai reakciók gyorsak 
legyenek. Ha lassúak volnának, „száz évig” tartana, 
míg behajlítanánk az ujjunkat. A kémiai reakciók pedig 
(a gázreakciókon túl) elsősorban oldatban mennek végbe 
gyorsan. Ezért fontos az élet szempontjából nézve, hogy 
a víz jó oldószer. Vannak persze olyan anyagok is, 
amelyek nem vízben, hanem pl. benzinben oldódnak 
jól, de a víz jóval több anyag természetes oldószere, 
mint pl. a benzin. 

Azt is érdemes kiemelnünk, milyen 
nagyon sokfajta létforma közege a víz. Példának 
okáért az óceánok vizében lebegő plankton – 
akármilyen kicsi növényekből és állatokból is áll 
– összességében nagyobb mennyiségű élő anyag, 
mint az amazonasi őserdő minden fája együtt. 
Vízi lények továbbá még az algák, a gyökerező 
vagy lebegő hínárok, a korallok, bizonyos férgek, 
rovarok, rákok, kagylók, csigák, halak, békák stb. 
És akkor a vízimadarakról és emlősökről még 
nem is tettünk említést.  
 

Az, hogy a víz az élet feltétele, abból a 
jellegzetességéből is adódik, hogy sok más 
átlátszó folyadéktól eltérően a víz elég jól elnyeli az 
ultraibolya sugarakat. 2-3 méter mélységig a vízbe 
beeső UV-sugárzásnak már csak a fele hatol le. Ez 
létfontosságú – pontosabban „élet-fontosságú” – 
tulajdonság volt a földi élet kialakulásakor. 
Akkor ugyanis – mivel még nem volt a levegőben 
oxigén, s ezért ózon sem – nem vette körül a 

Földet UV-védő ózonpajzs, így a Napból érkező 
kemény ultraibolya sugár akadálytalanul hatolt a 
felszínre. Ha nem védi a víz a benne kifejlődött első 
sejteket, azok menthetetlenül elpusztultak volna a 
nagy energiájú UV-sugárzásban.  
 

A vízmolekula már említett V alakjából 
következik az is, hogy hidrogénatomjai – pozitív 
töltésük révén – nemcsak a saját molekulájuk 
oxigénatomjához kapcsolódnak, hanem egy másik 
vízmolekula oxigénatomját is vonzzák, sőt, a vízbe 
kerülő O2 molekula oxigénatomját is. Ezért oldja a víz 
viszonylag jól az oxigéngázt, ami a vízi növények és 
állatok lélegzése szempontjából szintén életbe vágó. 
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Mindenhol és 
mindenben ott van: 
mélyben, felszínen, 

még az űrben is 
 

A Föld felületének 
71%-át víz borítja, ennek kb. 
2,5%-a édesvíz, a többi sós 
víz, melyek a tengerekben, 
illetve óceánokban helyez-
kednek el. Az édesvízkészlet 
gleccserek és állandó 
hótakaró formájában talál-
ható részét nem számítva, az 
édesvíz 98%-a felszín alatti 
víz, ezért különösen fontos a 
felszín alatti vizek védelme. 
Magyarország ivóvízellá-
tásának több mint 95%-a 
felszín alatti vizeken 
alapszik. Kanada rendel-
kezik a legnagyobb édesvíz 
tartalékokkal, a források 
25%-ával. A víz rendkívül 
fontos szerepet betöltő 
kémiai anyag, a Föld 
vízburkát alkotja, kitölti a 
világ óceánjait és tengereit, 
az ásványok és kőzetek 
alkotórésze, a növényi és 
állati szervezetek pótol-
hatatlan része. Nélkülöz-
hetetlen az iparban, a 
mezőgazdaságban, a háztar-
tásokban, a laboratóriumok-
ban stb. 
 
Nemrégiben az ESA 
Herschel űrteleszkópja annyi 
vízpárát azonosított egy 
molekulafelhőben, amivel 
kétezerszer lehetne megtölteni a földi óceánok medrét. 
A felhő egyelőre csak a gravitációs kollapszus kezdeti 
fázisában van, de később csillagot fog szülni. A 
csillagok hideg és sötét gáz- és porfelhőkből, 
úgynevezett presztelláris magokból jönnek létre. Ezek 
tartalmaznak minden összetevőt, ami a miénkhez 
hasonló bolygórendszerek kialakulásához szükséges. 
Az egyik ilyen komponens a víz, amit már korábban is 
azonosítottak a Naprendszeren kívül, eleddig csak jég 
formájában. A Herschel azonban most elsőként észlelt 
vízpárát olyan presztelláris magban – a Bika 

csillagképben található Lynds 1544 katalógusjelű 
molekulafelhőben –, ami éppen a csillagkeletkezési 
folyamat megindulásának határán van. A 
megfigyelések szerint a felhőt átjáró, nagy energiájú 
kozmikus sugárzás hatására a jeges porszemcsékből 
felszabaduló víz mennyisége akkora, hogy több mint 
kétezerszer lehetne vele megtölteni az összes földi 
óceánt. A vizsgálat vezetője, Paola Caselli, a Leeds 
Egyetem kutatója szerint ennyi vízpárához sokkal több 
víznek kell fagyott állapotban jelen lennie a felhőben; 
ez akár a földi vízmennyiség hárommilliószorosa is 
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lehet. Caselli magyarázata szerint az észlelésük előtt 
egyetértés volt abban, hogy a presztelláris 
felhőmagokban az összes víz fagyott állapotban van, 
mivel a környezet túl hideg ahhoz, hogy a 
porrészecskéket borító jégből vízpára legyen. Az új 
eredmények fényében azonban felül kell vizsgálni a 
sűrű felhőkben zajló kémiai folyamatokkal kapcsolatos 
elméleteket, különös tekintettel a nagyenergiájú 
kozmikus sugárzás szerepére abban, hogy bizonyos 
mennyiségű víz pára formájában is jelen kell hogy 
legyen a csillagokat szülő felhőkben. 
 

 

3. Az ember és a víz 
 

„A kemény jég számára a pára nem látható. Nincs is talán. 
Pedig nemcsak édestestvére, hanem ugyanaz, mint ő: víz. Csak 

más valóságban élnek. A jégkockának, ha olvadni kezd és 
elpárolog, lehet, hogy halálfélelme van. Azt hiszi szegény, hogy 

semmivé válik.” (Müller Péter) 
 

Vízből vagyunk, nem porból s hamuból? 
 
Nagyon érdekes összefüggés, hogy ahogy a 

Föld felületének kb. 71%-át víz alkotja, úgy az emberi 
testre is ez az arány állítható fel. Véletlen volna? 
Mindenesetre az tény, hogy az emberi test átlagban 71 
%-a tiszta vízből áll. Míg a csecsemő szervezete 75-
80%-át víz képezi, s a felnőttek testének 60-70 % áll 
vízből, addig az idősek szervezete már csak 50 % vizet 
tartalmaz. Csakhogy érezzük az arányokat: egy 80 kg 
súlyú középkorú felnőtt szervezete kb. 54 l vizet 
tartalmaz. Egy ember évente több mint 1000 liter 
folyadékot iszik, és a veséken naponta kb. 180 liter 
testnedv folyik át. Az agynak 78%-a, a vér 86%-a, a 
szív 77%-a, a máj 84%-a, az izmok 70%-a víz. Bőrünk 
mintegy 7 liter vizet tartalmaz összesen. A májnak kb. 
½ liter, a bőrnek kb. 1 liter vízre van szüksége a 
működéshez/méregtelenítéshez naponta! 
Az élő szervezeteknek tehát jelentős mennyiségű 
édesvízre van szüksége, a felnőtt emberi szervezetnek 
pl. napi 2 – 2,5 literre. A víznek azonban nem csak testi 
feladatai vannak, hanem gondolkodásunkért és 
érzéseinkért is felelős. Víz nélkül nem is tudnánk 
gondolkodni, mert agyunk több mint 90 százalékát 
alkotja víz. 
 

Az elfogyasztott víz az emésztőrendszerből 
felszívódik a vérbe, majd az egész szervezetben 
szétáramlik és a különböző szervekben, szövetekben 
átmenetileg tárolódik, ahol leadja a benne oldott 
anyagokat, és egyúttal felveszi és továbbviszi az 
anyagcseretermékeket, ezzel méregtelenítve a 
szervezetet. Úgy is mondhatnánk, hogy egyszerre 
"udvari szállító" és szemételhordó. A napi vízfelvétel 
és vízleadás állandó egyensúlyban van, melynek 
eredményeként a test folyadékmennyisége szűk 
határok (kb. 500 ml) között ingadozik. A szervezet 
állandóan üríti a folyadékot, melynek összmennyisége 
normális hőmérséklet mellett, megerőltetés nélkül napi 
2,5 liter. Kánikulában vagy sportolás közben azonban 
ez akár 4-5 liter is lehet. Az elvesztett folyadékot – 
amely vizelet (1300 ml), széklet (150 ml), verejtékezés 
(500 ml) és légzés (450 ml) útján távozik 
szervezetünkből – folyamatosan pótolnunk kell. 
Normális körülmények között testünk 
szomjúságérzettel jelzi, mikor van szüksége 
folyadékpótlásra. A víz nagy része a szervezeten belül 
a sejtekben található, a sejten kívüli mennyiség pedig a 
sejtközötti térben, a nyálkahártyában, a különböző 
testváladékokban – például a nyálban, az 
emésztőnedvekben, a vizeletben, a könnyben vagy az 
izzadságban – és a vérben. 
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A szükséges folyadékmennyiséget italok és 
táplálékok formájában vesszük magunkhoz. A 
folyadékbevitel kb. 70 % ivóvízből, üdítőkből, 
gyümölcsléből, teából, kávéból, levesekből, tejből, 
sörből és egyéb alkoholos italokból, kb. 20 %-a 
gyümölcsökből és zöldségekből származik, míg a 
maradék kb. 10 % kenyérrel, hússal, tojással, 
hüvelyesekkel kerül a szervezetbe. Minden élelmiszer 
tartalmaz vizet, csak különböző mennyiségben, de míg 
az ember étel nélkül hetekig is kibírja, addig tiszta víz 
nélkül két-három napnál tovább az orvostudomány 
mai állása szerint az ember nem bírja ki víz nélkül, s 
már két liter vízhiány is súlyos elváltozáshoz vezethet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milyen feladatokat lát el a víz 
bennünk? 

 
 
 Oldószer 

 
Az emésztést követően az egyes értékesíthető 
tápanyagok vizes oldatba kerülnek. 
Ebben az oldott formában juthatnak át a bélfalon és 
szívódhatnak fel a véráramba.  
 
 
 Szállítóanyag 

 
A víz szállítja a táp- és hatóanyagokat a sejtekhez és 
eltávolítja az anyagcsere során keletkezett felesleges 

termékeket. A víz szállítja az oxigént a sejtekhez, és 
elszállítja tőlük a széndioxidot. 
 
 
 Tisztítószer 

 
A víz „átmossa” a vesénket, segítve így a 
méregtelenítést, valamint befolyásolja az anyagcsere 
folyamatokat. 
 
 
 Építőanyag 

 
Minden sejtben megtalálható, ezen felül rugalmassá 
teszi az ízületeket a csontok összekapcsolásához, 
valamint legfontosabb szerveinket védő rugalmas 
burkot a víz alkotja. 
Egyben töltő és párnázó szerepet is ellát.  
 
 
 Informátor 

 
Alakítja a sav-bázis egyensúlyt, és afféle közvetítő 
közegként részt vesz a sejtek kommunikációs 
folyamataiban, lehetővé teszi a keringést, szabályozza 
a vérnyomást, s befolyásolja a vér összetételét. 
 
 
 Hőszabályozó 

 
A víz szabályozza, biztosítja a szervezet közel állandó 
belső hőmérsékletét. 
 
 

Mit okoz a vízhiány? 
 
 

A vízhiánynak rendkívül komoly 
következményei vannak. Testünk már 1 % vízhiánynál 
szomjúsággal jelez. A víz valóban az élet alapfeltétele. 
Nem lehet elégszer elismételni, hogy szervezetünk 
harmonikus működéséhez napi 2,5-3 liter tiszta vízre 
lenne szükségünk. Az ember már nagyon kis 
mennyiségű víz hiányára is erőteljes módon reagál: 
könnyebben elfárad, esetleg szédül, émelyeg, 
fokozódhat a savtermelése, nem tud kellőképpen 
koncentrálni, romolhat a munkabírása, sőt még az is 
előfordulhat, hogy ingerültebb lesz, vagy alvászavarok 
lépnek fel. Az emberiség fele krónikusan vízhiányos.  
 
A vízhiány az alábbi élettani hatásokat váltja ki: 
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 0,5-1 % vízhiány esetében szomjúságérzet 
jelentkezik: a vér besűrűsödik, s növekszik a 
káliumkoncentráltság, tulajdonképpen ennek 
következtében alakul ki a szomjúság érzet. (A 
szomjúságérzet már egy elkésett jelzés. 
Ilyenkor a  vízveszteség  már  nagyobb,  mint  a 

      testtömeg 1%-a, ami kb. háromnegyed liter víz 
hiányát jelzi.) Pulzusszám emelkedés: a szívnek 
percenként 3-5 ütéssel többet kell végeznie 
ahhoz, hogy a sűrűbb vért a sejtekhez 
pumpálja, hogy a sejtek az izommunkához 
szükséges oxigénhez továbbra is 
hozzájussanak. 

 2 %-os folyadékveszteség megzavarhatja a 
rövidtávú emlékezetet, s nehézség jelentkezhet 
a kognitív alapműveletek elvégzésénél. 

 3 %-os hiány csökkentheti az anyagcserét, 
növekedik a szomjúságérzet, csökken a 
nyálelválasztás, 

 5 %-os hiány enyhe lázat idézhet elő, élénkül a 
szívverés, fáradtság, gyengeségérzet 
jelentkezik, 

 10 %-os vízhiány esetén a vesék működése 
leáll, izomgörcsök lépnek fel, és az egész 
testműködés, valamint mentális tevékenység 
zavarokat szenved. 

 És mindössze 20 % vízveszteségnél  a szervek 
működése fokozatosan leáll, és ez halálhoz 
vezethet.  
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4. A víz mint gyógyszer: 
 

„Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek 
megdöbbentő erőt fejtenek ki.”(Kölcsey Ferenc) 

 
 

Egy pohár vízzel az egészségért? 
 
A Washingtoni egyetem felmérése szerint 1 pohár víz 
maradandóan csökkentette a diétázók 100 %-nak az 
éhségérzetét, 5 pohár víz napi elfogyasztása 45 %-kal 
csökkenti a vastagbélrák, 79 %-kal  a mellrák, 50 %-kal 
a hólyagrák esélyét. 8-10 pohár elfogyasztása a hát- és 
ízületi fájdalomban szenvedők 80 %-nak csökkentette a 
fájdalmát. 
 
A Blackburg-i Virginia Tech egyetem tudósai érdekes 
kísérletről számoltak be az American Chemical Society 
bostoni konferenciáján. A kutatók 48, túlsúlya miatt 
diétázó emberen próbálták ki a „két pohár víz” 
módszert, ami nem állt másból, minthogy a 
fogyókúrázó kísérleti alanyok minden étkezést két 
pohár vízzel kezdtek. Az e csoportba tartozók 12 hét 
alatt átlag 2,2 kg-nál többet fogytak, mint azok, akik 
nem ittak minden étkezés előtt két pohár vizet. Ez az 
első eset, hogy klinikai kísérlet ezzel a módszerrel 
foglalkozott. A két pohár víz jótékony hatását egyrészt 
azzal fejti ki, hogy csökkenti azt a kalóriamennyiséget, 
amely az ételből bejut a szervezetbe, másrészt azzal, 
hogy kialakít egy telítettségi érzést, ami miatt 
kevesebbet eszünk. Ha emellett a diétázó még 
rostokban és zöldfélében gazdag ételeket eszik, a siker 
garantált. A hírre felfigyelt a Surgeon General, a 
legfőbb amerikai egészségügyi szaktekintély is és a 
2010-es jelentésében a több vízivást „a nemzet 
egészsége szempontjából igen fontos elemének" tartja.  
 
A Nashville-i Vanderbilt egyetem vizsgálata alapján a 
vízivás pozitív hatását az alternatív orvostudomány is 
elismeri. A kínai gyógyászat például egy pohár 
langyos víz megivását javasolja reggelente. David 
Robinson, a Nashville-i Vanderbilt egyetem 
farmakológusa és neurológusa pedig bizonyította, 
hogy a víz a szervezetbe jutva összehúzza a vérereket, 
növeli a szimpatikus idegrendszer aktivitását, így 
jobban tudjuk tűrni a stresszhelyzeteket, növeli 
némileg a vérnyomást és ez hasznos mindazoknak, 
akiknek az alacsony vérnyomás okoz problémákat. 
 
 
 
 

 
Dr. F. Batmanghelidj professzor (a magyarul is 
megjelent, A tested vízért kiált c. könyv szerzője) pedig 
magánvizsgálatai alapján rájött, hogy a krónikus 
(folyamatos) vízhiány az egyik fő oka a legtöbb testi 
betegségünknek! Állítása szerint egy igen bonyolult, 
ámde célirányos vízszabályozó rendszer működik 
testünkben, amely vízhiányos állapotban készleteinket 
a megfelelő elsőbbségi szabályok figyelembe vételével 
átcsoportosítja. Azaz elsődlegesen az agyunkat 
táplálja, aztán a létfenntartó rendszereinket – és így 
tovább a szervezetünk működéséhez nélkülözhetőbb 
szerveinket (mint például izületeinket). Ráadásul 
idővel átáll a vízhiányra, így csak fokozatosan tudjuk a 
normális működésre visszaszoktatni. A probléma ott 
kezdődik, hogy a vízhiányos állapotot mindenki a 
szomjúság kialakulásával, a "száraz száj" érzéssel 
azonosítja. Holott a száraz száj érzés kialakulása, a 
vízhiánynak már egy elfajult állapotához tartozik. 
Ilyenkor szervezetünk már régen szomjazik, csak mi 
nem vesszük észre ennek jeleit, mert hosszú évek alatt 
rászoktatjuk magunkat a szomjúság egy bizonyos 
mértékig való elviselésére. Vannak emberek, akik 
kritikus esetben napi fél-egy liter vizet is alig isznak 
meg. Tehát a professzor szerint nem betegek vagyunk, 
csak szomjasak. 
 
S a fentiek mellett a víz azzal, hogy segíti a vizelet 
kiválasztást, meggyorsítja az orvosságok káros 
anyagainak távozását is a szervezetből. És ha mindez 
nem lenne elég, hidratálja, fiatalon tartja a bőrt, s 
jótékony „kenőanyagként” hat az ízületekre. 
 
(Forrás: Dr. Lajtner Tamás; Victor András, Wikipédia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Illusztráció: Quint Buchholz 
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Egy tudós, akit még 
mindig nem ért utol a 

tudomány:  
Dr. R.Raymond Rife 

 
 

 
 

r. Royal Raymond Rife, akiről e havi 
portrénkban megemlékezünk,   egy brilliáns 
tudós volt, korunk egyik hőse; nevéhez sok 
tudományos áttörés fűződik mind a 

mikroszkópia, mind pedig az orvostudomány 
területén. Eredményei a maga idejében igencsak jól 
dokumentáltak voltak a különböző újságokban, mint 
például a LA Times és a San Diego Tribune. Az 1930-as 
évek elején Royal Raymond Rife feltalálta az első, és a 
mai napig legerősebb univerzális mikroszkópot, 
amelynek nagyítása 60.000-szeres és felbontása 31.000-
szeres. Dr. Rife volt az első, aki élő vírusokat 
tanulmányozott, ugyanis a ma használatos erősebb 
elektronmikroszkópok elpusztítják a tanulmányozott 
mikroorganizmusokat.  
 

1931 volt, Amerika próbált kilábalni a 
gazdasági válságból. Munkanélküliek milliói 
bolyongtak az utcákon, a segélyező- és egyéb szociális 
szervezetek túlterheltté váltak. Nyilván nem ez volt a 
legalkalmasabb időszak támogatást találni új és 
szokatlan találmányokhoz, különösen nem az orvosi és 
tudományos területeken, ahol legfőképp ambiciózus 
emberek manővereztek, hogy hatalmukat és 

befolyásukat megszilárdítsák. A még gyerekcipőben 
járó gyógyszeripar terjeszkedett, és az emberek a 
válság idején bármit megtettek, hogy pénzhez 
jussanak. Az amerikaiak belefáradtak a szegénységbe 
és mind egy szebb jövőre várakoztak… 

 
Royal Raymond Rife, Jr. 1888. május 16-án 

született Elkhorn-ban, Nebraska államban. Édesapja 
szakmáját tekintve gépészmérnök volt, Ohioból 
származott. Édesanyja Ida May Chaney Rife, 
Drydenből, Iowából. Mikor a kis Raymond 8 hónapos 
volt, édesanyja meghalt, így édesapja a nővéréhez, 

Nina Colbert Rife-hoz vitte Drydenbe, 
aki felnevelte. 1905-ben, 17 évesen 
befejezte a középiskolát, és megkezdte 
tanulmányait a John Hopkins Egyetem 
orvosi karán. A bakteriológia iránti 
érdeklődése miatt feladta az orvosi 
pályát, de a John Hopkinson végzett 
tanulmányait később Németországban 
a Heidelbergi Egyetemen egészítette 
ki, ahol az általa az egyetem számára 
létrehozott Paraziták Atlaszához ő 
készítette az összes mikroszkópos 
felvételt. Az egyetem 1914-ben 
tiszteletbeli Parazitológia Doktora 
címet adományozott neki munkája 
elismeréséül. 

 
Első munkahelye, míg még egyetemre járt, Karl 

Zeiss cégének New York City-beli irodája volt, később 
a cég németországi irodáiban tevékenykedett, ahol 
közvetlenül Karl Zeiss-el, Hans Luckel-lel és más 
tudósokkal dolgozott együtt a kutatásokon, precíziós 
mikroszkópok kifejlesztésén és gyártásán. Heidelbergi 
egyetemi évei alatt 5 évet dolgozott együtt ezzel a 
csoporttal.  
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1912-ben Rife San Diegoba, Kaliforniába 
költözött, ahol létrehozta első kutatólaboratóriumát. 
Ugyanebben az évben megházasodott, feleségül vette 
Mamie Quill-t. Állítólag Rife együttműködött az első 
világháború előtt és alatt az amerikai 
haditengerészettel, és tartalékos korvettkapitányi 
kinevezést kapott. Azt is mondják, hogy Rife és 
felesége a Zeiss céggel fennálló kapcsolata miatt 
gyakran utazott Európába közvetlenül a háború előtt. 
Ezek alatt a tanulással, munkával és utazással töltött 
évek alatt állítólag gyönyörű vadászpuska-
gyűjteményre tett szert. 

  
 
Rife kutató 

patológusként kezdte 
pályáját, a legma-
gasabb minősítésű 
orvosi kutató volt. 
Felismerte, hogy a 
patológia sikere a 
látható dolgokon 
múlik. Amit nem 
láthatunk, azt nem 
tudjuk azonosítani 
sem a gyógyítás 
érdekében. Ennek a 
felismerésnek fényé-
ben 1920-ban építette 
az első mikrosz-
kópját, ami elég erős volt ahhoz, hogy a vírusokat 
láthatóvá tegye.  
 

A nagy gazdasági válság előtti években Dr. Rife 
dolgozott az Egyesült Államok kormányának és a Karl 
Zeiss Optics-nak is. Beszámolók szerint elnyert egy 
kutatási ösztöndíjat is az Andean Anthropological 
Expedition Institute-tól, úgyhogy egyéni kutatásokat is 
folytatott. Technológiai találmányai közül néhány a 
mai napig használatos az optika, radiokémia, 
biokémia, ballisztika és a légi közlekedés terén. Ez idő 
tájt anyagi bázisa megszűnt, így sofőrként 
helyezkedett el a multimilliomos Henry Timkinnél. 
Rife és felesége a Timkin garázsa feletti apartmanba 
költöztek. Amikor Timkin tudomására jutott Rife 
tehetsége, építtetett vele egy motort a Kitty Hawk nevű 
gyorsasági motorcsónakjához. A motor teljesítménye 
2700 lóerő volt, és a hajó gyorsasági rekordot döntött, 
100 mérföldön át átlagosan 87 mph (kb 139 km/h) 
sebességgel, amit az ő neve alatt jegyeztek, úgyhogy 
valószínűleg nemcsak a motort építette, hanem ő is 
vezette a csónakot.  

 

Dr. Rife kapcsolata Henry Timkinnel 
mindkettőjük számára gyümölcsözőnek bizonyult. 
Timkin golyóscsapágyakat gyártott. A csapágyak 
azonban a felhasznált acél rendellenességei miatt idő 
előtt tönkrementek. Rife tervezett és épített egy 
röntgenkészüléket, amely minden, a gyárból kikerülő 
csapágyat átvizsgált és csak a hibátlanokat engedte át 
mint kész terméket. Ez a társaság számára 
dollármilliók megtakarítását eredményezte. Timkin 
annyira elégedett volt, hogy havi, életfogytig tartó 
járulékot adott Rife-nak a speciális röntgen útján 
megvalósult termékfejlesztésért.  
 

Azonban mindeközben 
Mrs. Timkin megbe-
tegedett, állapota egyre 
rosszabb lett, és az orvosok 
képtelenek voltak a prob-
léma okát megtalálni. Dr. 
Rife arra gyanakodott, 
hogy a dolog hátterében 
valami táplálkozással kap-
csolatos probléma lehet. 
Végigkutatta a konyhát, és 
végül a mikroszkópja segít-
ségével azonosította a 
mikrobát a fűszeres szek-
rényben, amely megbete-
gítette az asszonyt. A 
fertőző forrás kiiktatásával 

a betegség meg is szűnt. Amelia C. Bridges, Henry 
Timkin nővére és üzlettársának felesége, szintén 
folyamatos fizikai problémákkal küzdött. Dr. Rife 
együttműködve vele, felfedezte az ő betegségének 
forrását is. Amikor az asszony később, 1940-ben 
meghalt, 50.000 dollárt hagyott Dr. Rife-ra, hogy 
folytassa a munkáját. Henry Timkinre és társára, 
Bridgesre akkora benyomást tett Rife személyisége és 

munkássága, hogy létre-
hoztak egy alapítványt egy 
teljesen felszerelt laborató-
rium finanszírozására Point 
Lomá-ban, Kaliforniában, és 
a létrehozott laboratórium 
kutatási programjának fede-
zésére. Ez volt a helyszín, 
ahol Rife kibontakoztathatta 
képességeit, az évek során 
összegyűjtött tudását és gya-
korlatát. Ezen a helyen alko-
tott, itt tette felfedezéseit. 

Állítólag ez időben 12 laborasszisztens dolgozott neki. 
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1916-ban a létező legerősebb mikroszkópok 

2500-szoros nagyításra voltak képesek. Ezzel a 
műszerrel egy kutató láthatott penészgombákat, 
parazitákat és sokféle baktériumot, de senki nem 
láthatott vírusokat. Rife elképzelt, megtervezett és 
megépített egy nagyító szerkezetet, ami az akkor 
létező mikroszkópoktól teljesen különböző elven 
működött. Az első mikroszkóp, ami lehetővé tette, 
hogy megpillantson egy vírust, 1920-ra készült el. 
Royal Rife épített még négy további optikai 
mikroszkóp-modellt, amelyek sokkal erősebbek voltak, 
mint az addig létezők – a mai napig bezárólag. Az 
általa épített mikroszkópok lehetővé tették számára az 
élő vírusok tanulmányozását, beleértve azok 
életformáinak változásait is, ezáltal bebizonyítva, hogy 
a vírusoknak és mikrobáknak megvan az a képessége, 
hogy egyik formából a másikba alakuljanak, függően a 
közegtől, amelyben vannak. Korának számos híres 
orvosa a Northwestern Egyetemről, a Mayo’s 
Klinikáról és számos más helyről vizsgálódott vele 
együtt vagy a mikroszkópjaival, s mind megerősítették 
eredményeit. Rife néha húsz órát dolgozott 
egyfolytában, mire egy vírust sikerült fókuszba hoznia. 
A mikroszkópok fókuszálásának nehézsége volt az 
oka, ha néhány meghívott orvos, aki tanulmányozta, 
mire képesek a mikroszkópjai, mégsem tudott vele élő 
vírust megpillantani.   

Royal Raymond Rife alkotta meg az Univerzális 
Mikroszkópot, melyet 1933-ban mutatott be a világnak. 
Amellett, hogy az addig létrehozott legerősebb 
mikroszkóp volt, a legsokoldalúbb is.  A mikroszkóp 
minden típusú megvilágítást használt: polarizált, 
monokróm vagy fehér fényt, sötét hátteret, réslámpát, 
infravöröset. Bármilyen típusú mikroszkópos 
munkához alkalmas volt, kőzettantól kezdve a 
krisztallográfián át a mikrofotózásig. A Journal of 
Franklin Institute-ban megjelent beszámoló szerint 
60.000-szeres nagyításra, 31.000-szeres felbontásra volt 
képes. Ez a mikroszkóp binokuláris volt, de volt egy 
levehető monokuláris része, mely 1800-szoros 
nagyításra volt képes.  

 
Az egyik legelőnyösebb, fent említett 

tulajdonsága ennek a mikroszkópnak, hogy – szemben 
az elektronmikroszkóppal – nem pusztítja el a 
mintákat, és lehetővé teszi a természetes, élő minták 
tanulmányozását mindenféle körülmény esetén, azaz 
nem igényel fixálást vagy festést, hogy javítsa a 
felbontást vagy a láthatóságot. Rife különböző 
megvilágítási módokkal érte el, hogy a vírusokat a 
maguk természetes színében tegye láthatóvá. Ő volt az 
első, aki a fényt használta a vizsgálati mintákhoz mint 
festési technikát, mert felismerte, hogy a kémiai 
festékek molekulái túl nagyok voltak ahhoz, hogy 
belépjenek a megfigyelni kívánt struktúrákba. Továbbá 
a mikroszkópiában használt festékek néha végzetesek 
a mintákra, azonban ő élőben kívánta ezeket 
tanulmányozni.  

 
 Egyik tényező, ami 

lehetővé tette ezeket a 
természetes képeket az volt, 
hogy Rife egy Risley 
ellenforgású prizma nevű 
eszközt használt. Ez két 
körkörös, egymáshoz fekte-
tett ék alakú prizmából áll, 
melyeket forgatható foglalat-
ba építettek, és egy meg-
hosszabbított fogantyúval 
mindegyik 360 fokban 
elfordítható egymással szem-
ben. Rife egy speciális tartót épített be a mikroszkóp 
állványa alá, hogy elhelyezhesse ezeket az eszközöket, 
melyeken keresztül egy erős, monokromatikus 
fénysugarat irányított a saját, szabadalmazott 
lámpájából. A megtört és polarizált sugár különböző 
elhajlásainál rendes körülmények közt láthatatlan 
testek láthatóvá válhatnak olyan színben, ami jellemző 
a szerkezetükre vagy a kémiai felépítésükre. Ebben a 
mikroszkópban minden optikai elem kvarcból készült, 
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ami átengedi az ultraibolya sugarakat. Ezek alapján 
Rife felismerte, hogy a vírusokhoz és baktériumokhoz 
tartozik egy természetes fénytörési tartomány 
különböző fényviszonyok mellett. Ez arra utalt, hogy a 
mikroorganizmusokat osztályozni lehet – vagy 
azonosítani – az Univerzális Mikroszkóppal a Risley-
prizmához tartozó fénytörési indexük alapján.   

 
1920 körül kutatásba kezdett a tuberkulózissal 

kapcsolatban. Rövid időn belül nyilvánvalóvá vált 
számára, hogy valami más is szerepet játszik ebben a 
betegségben a baktériumok szintje alatt. Ez tovább 
ösztökélte a „vírus”-mikroszkópok kifejlesztésében, 
amelyekből kettő megelőzte az Univerzálist, amit néha 
a 3. számú Rife mikroszkópnak is neveznek. Rife volt 
az első ismert kutató, aki izolálta és lefényképezte a 
tuberculosis vírust, sok másik mellett. Végül sikerült 
izolálnia egy rákra specifikus vírust is, amely 
jellegzetes, lilás-vörös sugárzást bocsájtott ki. Ez a 
vírus, melyet BX vírusnak nevezett el: bacillus X, 
megtalálható volt minden egyes általa vizsgált 
carcinoma mintában. 

 

 
Dr. Arthur I. Kendall segítségével, egy Kendall 

által kifejlesztett speciális vírustáptalaj használatával 
sikerült kitenyészteniük a BX vírust. Kezdeti minimális 
sikerek után Rife véletlenül egy kémcsövet egy 

ionizáló lámpa sugarai alatt felejtett. Észrevette, hogy a 
cső behomályosodott, ami aktivitásra utalt. Ezután a 
kultúrákat részleges vákuumban, vagy anaerob 
körülmények között stimulálták az ionizáló fénnyel. 
Az ő munkájuk volt az első sikeres vírustenyésztés élő 
szervezeten kívül. Rife ezek után kivonta a vírust egy 
„nem kifekélyesedett, emberi mellszövet”-ből. Szűrte, 
tenyésztette és újratenyésztette több mint 10-szer, több 
mint 240 órás időszak alatt. Ezután beinjekciózták az 
utolsó generációs vírust egy élő patkány mell-
régiójába. A patkányban elkerülhetetlenül kialakult a 
tumor. Rife ezután eltávolította a daganatot, izolálta a 
vírust, és megismételte az eljárást. Ezt több mint 400-
szor ismételte meg, eltávolodva az eredeti mintától, és 
kategorikusan bizonyítva ezzel, hogy a BX vírus 
minden esetben karcinómát okoz.  

 
Dr. Royal Rife több mint 
400 kísérletet végzett, ahol 
rák vírussal oltott be 
egereket; és amikor a 
tumor kialakult az 
egerekben, gondosan el-
távolította, majd ugyanazt 
a rákvírust azonosította a 

daganatban. Soha nem kísérletezett embereken. 
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Miután Dr. Rife megtanulta, hogyan fedezze fel a 
vírust, a következő nyilvánvaló lépés egy olyan 
módszer kieszelése volt, ami a nélkül pusztítja el a 
vírust vagy mikrobát, hogy a gazdatestet károsítaná. 
Nikola Tesla ideje óta a tudománnyal foglalkozó 
emberek megismerték a kapcsolatot az elektromos, 
mágneses és rádiófrekvenciák és az emberi test 
működése között, így Rife is az elektromágneses 
frekvenciák felé fordult, mivel ki tudta tenni a 
vírusokat és baktériumokat ilyen frekvenciáknak és 
figyelte a hatást. Felfedezte, hogy minden mikroba és 
vírus rendelkezik egy bizonyos frekvenciával, amellyel 
sebezhető. Rife ezt „Mortal Oscillatory Rate”nek, 
halálos rezonancia-tartománynak nevezte, amely 
elnevezést a mai napig is használják. Az elmélet 
nagyon egyszerűen elmagyarázható az operaénekes 
példájával, aki a hangjával kristálypoharat képes 
megrepeszteni. A pohárnak van egy bizonyos 
önrezgési frekvenciája, és amikor az énekes ezen a 
frekvencián énekel, a pohár eltörik a saját felerősödött 
rezgésétől ugyanúgy, ahogy a mikroorganizmusok 
szétesnek a Rife készüléke által generált frekvenciától. 
Újra és újra megfigyelte, ahogy a vírusok bizonyos 
alkalmazott frekvenciára elpusztultak. Táblázatokat 
állított össze, melyek megmutatták, milyen frekvencia-
beállítások mely mikrobákat vagy vírusokat 
pusztítanak el. A mai kísérletezők még mindig ezeket a 
frekvenciákat használják, de nagyon keveseknek van 
lehetősége megnézni, milyen hatása van a 
frekvenciáknak a vírusra vagy mikrobára, amit 
próbálnak elpusztítani. A Rife által épített 
mikroszkópok alapvetők voltak a sikeréhez és 
mikroszkópja nélkül nem lehetett volna a kezelést 
megvalósítani.  
 

 

Dr. Rife 1931-ben elkezdte beszerezni a 
malignus szövetek széles választékát, egyre több és 
változatosabb tumorszövetet klinikai esetekből. 20.000 
szövetmintát szerzett be, és tenyésztett ki. A 
tanulmány eredményeként talált egy állandóan 
jelenlévő vírust minden rákos szövetben. Ezt nevezte el 
BX vírusnak. Dr. Rife és Dr. Kendall sikeresen 
bemutatta a BX vírus izolálását több mint 50 kutató 
patológusnak, akik mind országszerte neves 
intézetekhez tartoztak.  

 

 
 
Kísérletei során Dr. Rife rájött, hogy az 

ultramikroszkópok sikeres működése az ultraibolya 
fény használatán alapul. Azt is felfedezte, hogy az 
ultramikroszkóp nem igényli a minta fixálását (festés 
vagy más speciális kezelés) a vizsgálat előtt. Dr. A. L. 
Kendall, neves patológus a Northwestern University 
Medical School-ról kifejlesztett egy táptalajt, amely 
lehetővé tette a két tudós számára, hogy filtrálható 
vírusokat megfigyeljen, bemutasson és fényképezzen 
1931-ben. Úgyszintén ennek a közegnek volt 
köszönhető az, hogyhogy a két tudós megfigyelte és 
dokumentálta a vírusok pleomorfizmusának 
jellemzőit, egyik formából a másikba változva, attól 
függően, melyik közegben voltak. Az ultramikroszkóp 
nélkül soha nem lett volna lehetséges bizonyítani, 
hogy ilyen változás megtörténhet, és hogy mindig is 
megtörtént. Ez a jelenség egy rejtély az orvosi szakma 
számára, amit sohasem értettek meg az 
orvostudományban és az egészségügyben, és a mai 
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napig sem általánosan elfogadott, vagy netán 
számításba vett tényező az Egyesült Államok orvosi 
intézményeiben. 

 1929. november 3-án a San Diego Union 
tudósítást közölt Rife kutatásainak előrehaladásáról. 
1931 júniusában a Popular Science magazin 
országszerte tudósította az amerikaiakat Royal Rife-ról 
és kezelési módszeréről. Ebben az időszakban sok cikk 
és tudósítás jelent meg e jelentős vívmányokkal 
kapcsolatban. A dél-kaliforniai orvosok elkezdtek 
hallani Rife-ról és munkásságáról. Az egész Egyesült 
Államokból jöttek, hogy megfigyeljék, mit is csinál, és 
igazolják eredményeit. 1931 novemberében dr. 
Milbank Johnson meghívott 44 Los Angeles körzetébe 
tartozó orvost a lakására, Pasadenába, hogy kifejezzék 
tiszteletüket Rife-nak a munkáért, amit végzett. Dr. 
Royal Rife-ot „az ember, aki felfedezte az összes 
betegség gyógymódját” címmel tisztelték meg ezen az 
összejövetelen. A bankett „vége minden betegségnek” 
címszó alatt történt, és a meghívott orvosok szakmájuk 
neves képviselői voltak.  

 

 
 

 

Végül 1934-ben, egy orvoscsoport – melynek 
vezetője dr. Milbank Johnson volt Pasadenából –, egy 
kísérlet során, melyet a Kaliforniai Egyetem 

támogatott, 16 végstádiumú daganatos beteget hozott 
ki egy San Diego-i kórházból, és a kaliforniai La 
Jollában, a Scripps  birtokon lévő apartmanokban 
helyezték el őket, ahol 90 napig a Dr. Royal Rife által 
javasolt frekvenciákkal kaptak kezelést. A kúra végére 
a betegek közül 14 teljesen tumormentes volt, a 
maradék egy-két hónap további kezeléssel teljesen 
gyógyult.  

 
1939-ben a londoni királyi Society of Medicine, 

mely nemrégiben igazolta felfedezéseit, felkérte, hogy 
tartson beszédet. Egyre több meghívást kapott, hogy 
tartson előadást Franciaországban és Németországban. 
Dr. R. Seidel beszámolót közölt róla, és szabályosan 
kikiáltotta a Rife Ray Tube rendszert a rák 
gyógyításának eszközévé a Franklin Intézet újságjában, 
1944 februárjában. Dr. Rife kezelési eljárása a vírusos 
és bakteriális fertőzések kezelésére, valamint 
mikroszkópjai bemutatásra kerültek egy másik cikkben 
is, amely a Smithsonian Institute lapjában jelent meg 
1944-ben. Valószínűleg dr. Milbank Johnson volt az az 
orvos, aki a legtöbbet segített abban, hogy Rife 
munkájának jelentőségét felismerjék. Azonban Dr. 
Milbank Johnson 1944-ben kórházba került egy, a 
gondos orvosok által jelentéktelennek tartott 
problémával, de ott ételmérgezésben elhunyt. A Rife 
életművét kutatók láthatólag képtelenek voltak Dr. 
Johnson feljegyzéseinek nyomára bukkanni a Dr. Rife 
készülékével kezelt betegekről.  
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Az Amerikai Orvosi Társaság vezetője, egy 

Morris Fishbein nevű ember is hallott a felfedezésről, 
és haladéktalanul elküldte az embereit, hogy próbálják 
megvásárolni az eljárás kizárólagos jogait. Rife 
visszautasította az ajánlatot, ami feltehetőleg 
ugyanolyan nevetséges volt, mint amit Fishbein 
később tett Harry M. Hoxsey-nak a rákgyógyítási 
eljárásáért (azt is visszautasították). Rife és 
munkatársai létrehoztak egy saját társaságot, a Ray 
Beam Tube Corporation-t, hogy gyártsa a Rife-féle 
készüléket. Behozott a csapatba egy elektromérnököt is 
a gyártás irányítására. Fishbein állítólag lefizette a 
mérnököt, hogy perelje be Rife-ot, és végül egy hosszú 
és költséges pereskedés véget vetett a gyártásnak. Rife 
megnyerte a pert, de a perköltségek anyagilag teljesen 
tönkretették a céget. Ezt követően a New Jersey-i 
laboratórium, ahol megismételték Rife munkáját, 1939 
májusában leégett, amíg a programot vezető kutató 
meglátogatta Rife-ot San Diegoban. Ráadásul Rife San 
Diego-i laboratóriumából számos irat eltűnt, ahogy 
mikroszkópjainak egyes részei is. A tudós érzelmileg 
teljesen összeomlott az események hatására, ahogy az 
egész program köddé vált.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Közben az orvosokat, akik a módszerét 

használták, az engedélyük elvesztésével fenyegette az 
Amerikai Orvosi Társaság és Kalifornia   Állam, 
amennyiben folytatják a programot. Egy orvos elvitte a 
készüléket Mexikóba, és évekig folytatta a Rife-féle 
kezelést; egy másik csendesen folytatta tovább a 
kezeléseket több mint 2000 betegen dél-Kaliforniában, 
de a legtöbben inkább lemondtak a készülékről, 
minthogy a kormányzati szervekkel harcoljanak.  

 
Írásos források szerint, laboratóriumának 

elvesztése, valamint a pereskedés mentális és érzelmi 
terhelésének eredményeként Rife alkoholista lett, és 
élete hátralévő részében már semmi jelentőset nem 
alkotott. 1950-ben megpróbált még energetikai 
készülékeket kifejleszteni John Crane-nel. Úgy tűnik, 
John Crane-hez került a még létező mikroszkópok 
tulajdonjoga is, de nincs feljegyzés működő 
példányról. 1960-ban az orvosi hatóságok állítólag 
megszállták Crane laborját, és elpusztították a meglévő 
eszközöket és feljegyzéseket. John Crane-t Kalifornia 
Állam csalással vádolta meg és börtönbe került. Rife 
állítólag ebben az időben Mexikóba ment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dr. Royal Rife 1971. augusztus 11-én hunyt el a kaliforniai El Cajonban lévő Grossmann Hospital-ban szívroham 
következtében, miután élete utolsó évét egy El Cajon-i ápolási otthonban töltötte, pénz, barátok és szakmai 

elismerés nélkül. 
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Pár gondolat a 
folyadékháztartásról, 

folyadékegyensúlyról orvosi 
szemmel 

 
 

z alacsony folyadékbevitel, a kevés ivás, a 
szomjúságérzet hiánya nagy problémát jelent 
napjainkban. A mai rohanó világban az 

emberek alig isznak, nem igazán foglalkoznak ezzel, és 
ezért legtöbbször nincsenek tisztában szervezetük 
valós folyadékigényével.  
 
 
 

 
 

Szervezetünk alapvetően a vesén keresztül képes az 
anyagcsere során keletkező mérgek, salakanyagok 
kiválasztására, eltávolítására. Vannak ugyan más 
mechanizmusok is – pl. a bőrön keresztül –, de 
ezeknek a szerepe a veséhez képest elhanyagolható.  
(Ha nem így lenne, nem kellene művesekezelés; az 
illető nyugodtan eléldegélne egy talp-méregtelenítő 
készülékkel akár.)  
 

A megfelelő veseműködés egyik alapfeltétele az 
elegendő folyadék bevitele; a vese a kiválasztott, 
felesleges anyagokat csak egy bizonyos határig képes 
koncentrálni a vizeletben, amennyiben kevés a 
folyadék, lesznek olyan anyagok, melyektől a 
szervezet nem tud megszabadulni. Ha ezeknek a 
szintje extrém magas lesz, uraemiáról, 
veseelégtelenségről beszélünk, mely egy bizonyos 

határ felett az élettel nem összeegyeztethető. A 
vesefunkciókat pont a nem kiürített anyagok szintjéből 
visszakövetkeztetve szoktuk laboratóriumban 
vizsgálni. Ezen értékek emelkedésének lehet oka 
valamilyen vesebetegség, de sokszor, főleg az enyhébb 
esetekben, az elégtelen folyadékbevitel is lehet a 
háttérben.  
 

A szervezet a számára felesleges és káros 
anyagoktól igyekszik megszabadulni, ezért kialakít 
önmaga számára ún. „menekülő útvonalakat”. Ennek 
egyik leggyakoribb módja, hogy a felesleges, a vese 
által nem kiürített anyagokat eltárolja zsírsejtekben. Az 
ilyen formában elraktározott anyagok már az 
anyagcserében nem vesznek részt, a szervezet 
működése szempontjából eltávolítottuk; azonban 

súlyos kilókként hurcoljuk magunkon tovább. 
Ez a mechanizmus az elhízások jelentős 
részében nagy szerepet játszik.  
 

Mennyit kell innunk egy nap? Ez, azt 
kell mondjam, teljesen egyéntől függ. Van, aki 
napi 1 literrel egyensúlyban van, de olyan 
paciensem is volt, aki 5 liter bevitele mellett 
súlyosan ki volt száradva. Nincs fix séma. Az 
általános nézet, miszerint 1.5-2 liter folyadék 
naponta elegendő, egyáltalán nem biztos, 
hogy ránk is igaz. Ráadásul ez általában a 
célba vett érték, amit legtöbbször nem is 
sikerül teljesíteni. Az EIS rendszer részletes 
testösszetétel elemzése alapján elég jól be 
lehet tájolni az egyéni folyadékszükségletet, 
ez persze a környezet változásai miatt 
változhat (pl. szauna, fizikai munka, sport, 
meleg időjárás stb.). A fizikai és szellemi 
terhelés részben elnyomja a szomjúságot. E 
tevékenységek közben nem figyelünk oda 

annyira a rendszeres folyadékpótlásra! 
Érdekesség: intenzív sporttevékenység közben, 
különösen nagy melegben a vízveszteség mértéke 
elérheti a 2 litert óránként! 
 

Fontos, hogy a szervezetünknek akkor is 
szüksége van vízre, amikor nem érezzük szomjasnak 
magunkat. A szervezet állandóan üríti magából a 
folyadékot, melynek mennyisége normális 
hőmérsékletnél, megerőltetés nélkül 2,5 liter naponta, 
kánikulában, sportolás közben akár 4-5 literig is 
felmehet. Az elveszett vizet folyamatosan pótolnunk 
kell. Csak a tiszta víz képes megvédeni szervezetünket 
a kiszáradástól és betölteni a fentebb említett 
feladatokat. A szervezetünkbe bevitt folyadékok 
ugyanis általában nem tiszta vízből állnak. Ezzel mi a 
probléma? Például, ha egészségesen élünk és 
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gyümölcslevet iszunk, akkor a gyümölcslé 
szárazanyag tartalmának feldolgozásához annak 
víztartalma nagyjából el is használódik. A táplálékkal 
felvett vízmennyiség ugyancsak nem elégséges a 
szervezet vízellátásához, hiszen ez teljes egészében a 
táplálék feldolgozásra és a szervezet méregtelenítésére 
fordítódik (sőt általában ez még kevés is hozzá). A 
tápanyagok (zsírok, fehérjék, szénhidrátok) 
elégetésével keletkezett víz az egész vízforgalomhoz 
képest, talán ha vésztartaléknak elegendő. 
Az átlagos napi bevitel hibája, hogy a méregtelenítési 
folyamatok vízigényeit (ezek igénylik a legtöbb vizet) 
egyszerűen nem fedezi. 
 

 
 

A fentieket figyelembe véve a helyes napi 
bevitelnek tehát így kellene kinéznie (70 kg-os emberre 
vetítve): 
 
Folyadék: 4900 ml, ebből tiszta víz: 2100 ml. 
Táplálék: 1200 ml. 
A tápanyagok elégetése során keletkezı víz: 300 ml. 
Összesen: 6400 ml naponta. 
 
 

Igen jelentős probléma tapasztalataim 
szerint a szomjúságérzet hiánya. Az emberi test 
alapvetően egy nagyon kifinomult műszer, 
pontosan tudja, mire van szüksége. Ezt a 
képességet a civilizáció azonban egyre inkább 
rombolja; műételek, műitalok fogyasztásával 
teljesen felborulnak ezek a belső szabályozó 
mechanizmusok, a legtöbb, általunk elfogyasztott 
anyagról nem is tudjuk, milyen hatásokat válthat 

ki bennünk. Ezeket a hatásokat teljesen kiküszöbölni 
gyakorlatilag lehetetlen. 
A szomjúságérzet az életkorral változik: minél idősebb 
valaki, annál kisebb a szomjúságérzete, ezért idősebb 
korban fokozottabban kell figyelni a folyadékpótlásra. 
A szomjúságérzet alapján a tényleges vízveszteségnek 
csak felét vagyunk képesek pótolni.  
 

Nagyon sok ember éhséget érez, amikor 
valójában folyadékhiánya van. Emellett nem érzi a 
szomjúságot, ahogy sokan fogalmaznak, „nem szeret 
inni”. Volt több paciensem, akik extrém folyadékhiány 
mellett 50-60 kg túlsúllyal rendelkeztek – ők ivás 
helyett „fölették” magukat ilyen kövérre, amihez a 
salakanyag-tároló mechanizmus is hozzájárult. Ha 
éhséget érzünk, érdemes inni először egy pohár vizet – 
és ha az éhségérzet elmúlik, folyadékhiány volt az 
éhségérzet igazi oka. Ha rendszeresen és tudatosan 
odafigyelünk a folyadékbevitelre, a szervezet egy idő 
után ismét „megtanulja” érezni és jelezni a 
szomjúságot. Ebben sokat tud segíteni az általam is 
használt NES rendszer, amely a testünkön belüli 
információ-áramlás helyreállításával segíti ezeknek a 
mechanizmusoknak mind tökéletesebb működését. 
 

Mit igyunk? Mint már utaltam rá, legfontosabb 
a víz bevitele. Ha a víz fogyasztása önmagában netán 
gondot okoz, akkor szinte bármit ihatunk, amivel vizet 
viszünk be, mégis a tiszta vízzel teszünk 
önmagunknak a legjobbat. Figyelni kell az esetleges 
vízhajtó hatású anyagokra, pl. teában, kávéban a 
koffeinre, mivel több folyadékot veszíthetünk, mint 
amit bevittünk, így ezek rendszeres fogyasztása 
hosszabb távon negatív folyadékmérleget 
eredményezhet. Ugyanez a helyzet az alkoholtartalmú 
italokkal: az alkohol gátolja az egyik vízvisszaszívásért 
felelős hormont a veseműködés során, így nagy 
mennyiségű folyadékot veszíthetünk. Tehát nyáron se 
csak sör legyen a bevitt folyadék; 2 korsó sör 
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bevitelével 3 korsónyi folyadékot vesztünk az alkohol 
miatt, így tisztesen ki lehet száradni. (Ugyanez a 
háttere a másnapos fejfájások többségének: az alkohol 
kihajtja a vizet, így, amíg nem pótoljuk, az erőteljes 
folyadékhiány fejfájást okoz. Megfelelő mennyiségű 
szeszmentes folyadék bevitelével – a buli során! – a 
jelenség megelőzhető.) A „műitalok” fogyasztását 
lehetőleg kerüljük, tele vannak adalékanyagokkal, 
aromákkal, és még ki tudja, mikkel (ezek 
„gyártástechnológiai, ipari titkok”; pl. cola, különböző 
üdítők, „gyümölcs”levek stb.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ásványvizekkel kapcsolatban fontos, hogy 

váltogassuk a különböző összetételűeket, mivel 
legtöbbször egy-egy anyagot vagy kisebb, vagy 
nagyobb mennyiségben tartalmaznak a kívánatosnál. 
Legyünk tisztában azzal, hogy az ásványvíz elég új 
„találmány”, az ember nem ennek rendszeres 
fogyasztására van hitelesítve.  

 
Egyre gyakoribb a víztisztító berendezések 

használata. Ezekkel semmi probléma nincs, a 
környezeti szennyeződések kiszűrése jó dolog. 
Azonban azok a típusok, melyek gyakorlatilag 
desztillált vizet állítanak elő, majd 
„visszaadagolják” a szükséges anyagokat, az 
emberi korlátoltság fizikai megtestesülései. Attól, 
hogy egy anyagot nem ismerünk, nem tudunk róla, 
vagy olyan elenyésző mértékben szükséges, hogy 
akár mérni sem tudjuk, a szervezet számára még 
bizony fontos lehet. Nincs a világegyetemben olyan 
összetevő, amely az emberi szervezetben 
valamilyen mértékben ne lenne megtalálható, csak 
esetleg nem tudjuk mérni, észlelni. Tehát az ilyen 
típusú berendezéseket én nem javaslom. A 
legjobbak az ionizációval és filtrációval kombinált 
szerkezetek (pl. KANGEN), ezeknél a kapott víz 
pH-ja is szabályozható.  
 

Milyen fájdalmakat lehet megelőzni a napi rendszeres 
tiszta víz fogyasztásával? 
 
 Emésztőrendszeri fájdalmak 
 Reumatikus ízületi fájdalmak 
 Szívfájdalmak a járás során, vagy az esti 

pihenéskor 
 Hátfájdalmak 
 Nyaki fájdalmak 
 Időszakos sántítás (járás közbeni lábfájdalmak) 
 Migrén és elhúzódó fejfájások 
 Vastagbélgyulladással járó fájdalmak és az 

azzal társuló székrekedéses fájdalmak 
 Az emésztőrendszeri fájdalom sokszor az 

emberi test legfontosabb, a vízhiányról hírt 
hozó jelzése 

 
Egyéb problémák, amikre jótékony hatással van a 
tudatos vízfogyasztás: 
 
 Stressz oldása 
 Magas vérnyomás 
 Magas vérkoleszterin 
 Testsúly többlet 
 Méreganyagok felhalmozódása 

 
 

Összességében tehát figyeljünk tudatosan a 
folyadékbevitelre; az ivás nem felesleges 
időpocsékolás, hanem szervezetünk számára alapvető 
jelentőségű. Szervezetünk 70 %-a víz, csak ebbe 
gondoljunk bele. Itt is igaz az a mondás, hogy az vagy, 
amit megeszel – pontosabban, amit megiszol.  

 
Dr. Kontár Gábor 
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Amit a hópelyhekről tudni kell
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iztosan mindenki elgondolkodott már azon, 
hogy vajon hogyan formálódik meg a 
hópehely, és miért különböznek egymástól. 
A hópelyhek nem mások, mint vízkristályok. 

A felhőkben alakulnak ki hatszögletű jégkristályokban, 
és vesznek fel különböző alakot. Előbb kinő a hat kis 
ág, majd onnan a milliónyi forma. A hópehely tehát a 
jég egy különleges formája: amikor a hőmérséklet 0° C 
fok alá esik, a víz halmazállapota megszilárdul, és 
jéggé válik. Számos tényező befolyásolja a hópelyhek 
formáját és méretét, mint például a hőmérséklet, a 
légáramlat, a páratartalom és a légszennyezettség. A 
kosz és a por részecskék összekeveredhetnek a vízzel, 
és ez kihatással van a hópehely súlyára és tartósságára. 
Ezek a részecskék ugyanis nehezebbé tehetik azt, és 
töréseket okoznak a kristály formában, ami így 
könnyebben olvad. A hóképződés folyamata során a 
pehely számtalan környezeti feltétellel találkozik 
össze, hol megolvad, hol megnő, így a struktúrája 
mindig változik. 
 

Nagyban függ a hőmérséklettől, hogy a 
levegőben lévő vízgőz végül milyen  halmazállapotban 
jut le a földfelszínre. Hókristályok ugyanis csak akkor 
alakulnak ki, ha a földfelszíntől egészen a felhők 
tetejéig fagypont alatti  hőmérsékletek uralkodnak. 
Amikor a hőmérséklet megfelelően alacsony, és a 
levegő annyi vizet tartalmaz, amennyit csak lehetséges 
(tehát párával telített), a vízgőz megfagy, és 
létrejönnek a hópelyhek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratóriumi vizsgálatok sorát végezték el 

annak érdekében, hogy kiderítsék, mi az ideális 
hőmérséklet a hópelyhek kialakulásához. Ezek az 
elemzések bebizonyították, hogy a tiszta vízcseppek 
fagyásához jóval 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletekre 
van szükség. Ám ha a levegőben találhatók szennyező 
anyagok, úgynevezett jégképző magvak, akkor a 
fagyás 0 fok alatt azonnal megkezdődik. Fontos 
azonban, hogy ezen jégképző magvak 
kristályszerkezetének nagyon hasonlónak kell lennie a 
jégkristályok szerkezetéhez. 
 

A levegőben legtöbbször jelen vannak ezek a 
szennyezőanyagok, ilyen például a kaolin, vagy a 
különböző fémek oxidjai, amelyek segítségével 
gyorsabban alakulhatnak ki a hópelyhek. A kutatások 
azt is bebizonyították, hogy a  kristálynövekedéshez a 
legoptimálisabb a -15 és -20 fok körüli hőmérséklet. 
Ekkora hőmérséklet általában akkor van  a felhőkben, 
ha a felszín közelében 0, -5 fok körüli értékeket mé-
rünk. 

 

Hogyan lehet vizsgálni? 
 

A hópelyhet úgy is szokták nevezni, hogy 
hókristály. Mi jut eszedbe a kristályról? Minden 
részlete pontosan kidolgozott, gyönyörűen egységes az 
egész. De hát mi köze lehet a kristálynak a 
hókristályhoz? Bizony ugyanez mondható el a 
hópehelyről is, ami a kristályról. 
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A hókristálynak jellegzetes formája van, melyet 

először Kepler vett észre 1611-ben, s a „Di nive 
sexangula” könyvében ismertette a hatszöges 
szimmetriát mutató hókristályokat. Ő látta meg 
elsőnek, mi is a titka a pici fehér hópehelynek. 
Természetesen Kepler még nem tudta teljes 
pontossággal megvizsgálni őket, de idővel a technika 
és a mikroszkópok fejlődésével erre is sor került. René 
Descartes XVII. századi filozófus, matematikus szintén 
a hópelyhek nagy szerelmese volt. Meglehetősen 
pontos leírást adott például egy 12 oldalú hópehelyről. 
 

Egy hókristály 
szerkezetét csak akkor 
látjuk sértetlenül, ha 
hideg helyen vizs-
gáljuk. Már a test me-
lege is rongálja a 
kristályokat, semmi-
képpen nem szabad 
hozzájuk érni. Kepler 
után jóval később, 
1855-ben egy Glaisher 
nevű úriember foly-

tatta a megfigyelést. Ahhoz, hogy az egészen apró, 
finom vonalakat is jól meg tudja nézni, közel kellett 
hajolnia a hókristályhoz, így már ilyen távolságból is 
roncsolta a kristályszerkezetet a testéből kisugárzó hő. 
A legnehezebben látható részleteket ez a kis 
hőmérsékletemelkedés abban a pillanatban el is 
tüntette, ezért a szobában lévő hideget még jobban 
fokoznia kellett. A hókristály kutatók sorából 
kiemelkedik az amerikai Wilson "Snowflake" Bentley 

(1865-1931), aki élete során körülbelül 5000 hókristály 
felvételt készített. A hópelyhek első, rendszerezett 
kutatását a japán Ukichiro Nakaya végezte. Az 
atomfizikus végzettségű Nakaya-t 1932-ben Észak 
Japán Hokkaido városának egyetemére nevezték ki 
professzornak. Nakaya legnagyobb érdeme a számos 
gyönyörű fotó mellett, hogy mesterségesen is sikerült 
hókristályt előállítania. 
 

Miért fehér a hó? 
 

A hókristályon sok a fényvisszaverő felszín, 
ami a fényt minden színre szétbontja, de csak a fehér 
szín jut vissza, a többi színt elnyeli. Így a havat a 
szemünk fehérnek érzékeli. Némely esetben a 
fénytartományból a jég állapotától függően kékes szín 
is visszajuthat. 
 

Igaz, hogy nincs két egyforma hópehely? 
 

A hópelyhek szerkezetében, az ember nem is 
gondolná, mennyire sokféle forma megtalálható. Bár 
olyan nem létezik, hogy teljesen megegyezzen két 
hópehely, a hidrogén molekulák száma és más 
véletlenszerű tényezők miatt, az viszont lehetséges, 
hogy hasonlóan nézzen ki két hókristály. A környezeti 
behatások nagy száma miatt azonban nem valószínű, 
hogy bárki is látni fog két egyformát. S ha 
belegondolunk, hogy csak egy négyzetméternyi 
helyen, ha esik a hó, mennyi hópehely hullik, akkor ez 
a kijelentés szinte felfoghatatlan. 
 
Melyek az általános hópehely formák? 

 
Visszatérve a formákhoz, a hókristály 

szerkezetében a következők találhatóak meg: 3-4-5 
oldalú gúlák, oszlopok, egyszerű vagy kombinált 
hasábok, lemezek, csillagos és több forma 
összekapcsolódásából keletkező különféle alakok. Az 
alkotóelemeket hat típusba lehet sorolni: tűk, oszlopok, 
lemezek, lemezekkel fedett oszlopok, nyúlványok és 
csillagok. Ezek variálódnak legfeljebb sejtett rend 
alapján. S bár elvileg valóban 
nincs két egyforma 
hókristály, valami mégis 
van, ami egyezik bennük. 
Mindegyiknek az átlói pon-
tosan 60 fokos szöget zárnak 
be, és ez még mind semmi, 
ugyanis a főküllőkből ágazó 
mellékküllők ugyan-csak 60 
fokos szögben ágaznak el.  
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A fő- és a mellékküllőkben légüres cső látható, 

melyeknek a végén szintén egy légüres gömböcske 
figyelhető meg, ez adja azt a csodálatos gyémántos 
csillogást. Általában a hatszögletű kristályok a 
magasabb felhőkben formálódnak, a tüskés vagy lapos 
hatoldalú kristályok a középmagas felhőkben és a 
különféle variációjú hatoldalú pelyhek pedig az 
alacsony felhőkben. A hidegebb hőmérséklet élesebb 
hegyet eredményez a pehely oldalain, illetve a csúcsok 
szerteágazhatnak, mint egy fa ágai. Melegebb 
kondíciók között viszont simább a forma és kevésbé 
komplikált. 
 
 

0° C és -4 ° C között – Vékony hatszögletű lap alak 
 

-4° C és -6 ° C között – Hegyes forma 
 

-6° C és -10° C között – Üreges oszlopok 
 

-10° C és -12° C között – Kör alak 
 

-12° C és -16° C között – Szerteágazó 
 

 
Mindegyik hópehelyre azonban igaz az önhasonlóság 
(azaz a rész hasonlít az egészhez), vagyis a 
fraktáltermészet. A további részletek felkutatását majd 
csak a még tökéletesebb mikroszkóp szerkesztése után 
lehet megtenni. 
 

Miért szimmetrikusak a hópelyhek? 
 

Nem minden hópehely 
minden oldala egyforma, 
mivel egyenlőtlen hőmér-
sékletek, kosz jelenléte és más 
tényezők fodrossá tehetik az 
oldalát. Azonban többnyire 
igaz, hogy sok hószem 
szimmetrikus és komplikált. 
Ez annak tudható be, hogy a 
forma tükrözi a vízmolekulák belső elrendezését, amik 
szilárd állapotban gyenge kötelékeket alkotnak 
egymással. A kristályosodás közben a molekulák úgy 
rendezik magukat, hogy maximalizálják a kötődés 
erejét, és a minimálisra csökkentsék a taszító erőket, 
ennek eredményeképp jön létre ez a szimmetrikus 
alak. A pelyhek szimmetriája először is hatos forgású, 
mely a hat tükörsík metszésvonalában van, aztán jön 3-
3 tükörsík. A hókristályoknak még egy további 
tükörsíkja van, mely merőleges a forgástengelyre. Ez a 
tükörsík azt jelenti, hogy a hópehely teteje és alja nem 
különböztethető meg egymástól. 
 

Akinek van otthon mikroszkópja vagy akár 
nagyítója, maga is megvizsgálhatja őket, s ha nem is 
sikerül tökéletesen minden részletét látni, a szép, 
egyedi formája biztosan kivehető lesz, miközben 
nemes egyszerűségével némi elmélkedésre is készteti 
az embert. 
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Könyvajánló –  
Masaru Emoto:  

A víz igaz hatalma;  
A víz rejtett bölcsessége  

 

 
 

 materialista világképet először olyan 
tudósok kérdőjelezték meg, akik 
vizsgálataik során rájöttek arra, hogy 

valami „nem stimmel” az egyetemesnek tartott fizikai 
törvényekkel. A rést a kvantumfizika forradalma 
ütötte a 20. század elején. A fény tulajdonságainak 
vizsgálata során kiderült, hogy a különböző 
módszerekkel végzett kísérletekben a fény egyszer 
hullám-, máskor pedig részecsketermészetűnek 
mutatkozik. Az új tudomány egyik alaptétele ennek 
nyomán az lett, hogy az anyag különböző 
körülmények között teljesen más természetet mutat. A 
tudósok nagy megdöbbenésére a kvantumfizika 
felfedezései azt sugallták, hogy elemi szinten a 
világmindenség idealista elvek alapján működik, 
vagyis az értelem befolyásolja az anyag működését. 

 
Az idealista világegyetem újabb bizonyítéka 

bukkant fel akkor, amikor kiderült, hogy az anyag 
elemi tulajdonságai egyáltalán nem olyan stabilak, 
mint ahogyan az a Dalton-féle atomelméletben látszott. 
Bebizonyosodott az atomokról, hogy korántsem 
oszthatatlan építőelemek, hanem maguk is kisebb és 
még kisebb alkotórészekből állnak, ráadásul ezek az 
elemi részecskék a radioaktív bomlás során teljesen 
véletlenszerűen, kiszámíthatatlan módon távoznak az 
anyagból. A kiszámíthatatlanság következtében – 
amint azt Erwin Schrödinger osztrák kutató kimutatta 
– egy elemi részecskéről, elektronról lehetetlen 
megmondani, hogy pontosan hol van, és milyen 
tulajdonságokkal rendelkezik. A legtöbb, ami tudható 

róla, hogy adott valószínűséggel körülbelül merre 
található. Ez a Heisenberg-féle bizonytalansági elv az 
1920-as években újabb széklábat rúgott ki a 
materialista világkép alól. 

 
A 20. századi fizika talán legnagyobb alakja, 

Albert Einstein szintén a newtoni világkép alapjait 
kérdőjelezte meg relativitáselméletével. A mechanikus 
felfogás szerint egy állandó erő hatására egy testben 
állandó sebességváltozás jön létre. Ez így is van a 
hétköznapi, mérhető, felfogható világban. Ám – amint 
Einstein azt kimutatta – a fénysebességhez közeli 
tartományban minél nagyobb a sebesség, az adott erő 
annál kisebb sebességnövekedést hoz létre. Mi történik 
akkor a közölt energia fennmaradó részével? A mozgó 
test tömegét növeli: az energia tömeggé, ha úgy tetszik, 
anyaggá válik. Egyik minőség a másikba alakul át. 
Einstein bizonyította be azt is, hogy nem igaz az a 
modern állítás, miszerint a kepleri–kopernikuszi Nap-
központú világkép megcáfolta volna a Szentírás Föld-
központú felfogását. Ez ugyanis relatív, az emberi 
döntéstől függ: hogy honnan nézzük, hogy milyen 
koordinátarendszert választunk. Einstein az oxfordi 
egyetemen egyszer év végi záró dolgozatot íratott 
fizikushallgatóival. Tanársegédje meglepetten jegyezte 
meg: "De professzor úr, hiszen tavaly is ugyanezeket a 
kérdéseket tette fel ugyanennek az évfolyamnak!" 
Einstein így válaszolt: „Tudom, fiam, de azóta már 
megváltoztak a válaszok.” 

 

 
A tudósok arra számítanak, hogy a további 

vizsgálatokból olyan eredmények születnek, amelyek 
újraírhatják a természetről, a társadalomról vagy a 
bennünket körülvevő világ jövőjéről alkotott 
elképzeléseinket. 
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A kvantumfizika elveivel egyértelműen cáfolni 
lehet a radikális materializmus állításait. A fizikusok 
forradalmi felfedezése szerint az emberi gondolat és 
megfigyelés hat a bennünket körülvevő anyagi 
valóságra. Azt lehetett volna várni, hogy ez sokkal 
nagyobb megrázkódtatást okoz majd a világban, 
hiszen a fizikában felborulni látszott – sőt, ma is annak 
látszik – a szigorú oksági összefüggések érvényessége. 
Niels Bohr, Nobel-díjas fizikus szerint a sokkhatás 
azért maradt el, mert az emberek nem értették meg, 
hogy miről van szó. 
 
      Masaru Emoto, 
egy ma élő japán 
tudós újabb bi-
zonyítékot tárt a 
világ elé, aminek a 
jelentőségét talán 
még mindig nem 
fogtuk fel, bár a 
felszínét már látjuk, 
de a mélybe még 
nem tudtunk teljesen levilágítani. Munkája nemcsak 
lenyűgöző, hanem számtalan irányba ágazik el: a lét, a 
tudomány és a gondolkodás különböző síkjain 
szolgáltatva korszakalkotó tanulságokat. Masaru 
Emotot a vízzel kapcsolatos kutatásai tették méltán 
világhíressé, mégpedig olyannyira, hogy ma már az 
egyik legnépszerűbb vízszakértőként tisztelik 
világszerte. A jégkristályokból ihletet merítve ugyanis 
arra a következtetésre jutott, hogy a víz fagyott 
kristályos formájában meg tudja mutatni igaz 
természetét. Ezért elhatározta, megpróbálja 
lefényképezni a vízkristályokat. 1994-ben sok 
próbálkozást és sikertelenséget követően, tokiói 
laboratóriumában sikerült elkészítenie az első 
vízkristály fényképet. Azóta több tízezer kristályképe 
készült. Az első sikereket követően rengeteg 
vizsgálatot és kísérletet végzett különböző témákban a 

lefényképezhető vízkristályokkal, úgymint 
„vízminőség”, „a negatív és pozitív szavak hatása a 
vízre”, „a zene, a képek, a levelek és szövegek hatása” 
és „az imák különböző fajtáinak ereje”. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a zene, a szavak, a 
gondolatok befolyással vannak a vízkristályok 
szerkezetére, azok alakjára, létrejöttére, vagy épp 
összeomlására. A kristályfényképezéssel sikerült 
felállítani azt a hipotézist, hogy a víz mindenki 
számára látható módon befogadja és megtartja a kapott 
információkat. Ezen felül ráadásul a vízkristályok 

harmonikus formájukban csodás 
műremekekre emlékeztetnek, és így sokak 
szívét megérintették, minek köszönhetően 
felkeltették a téma iránt a figyelmet. 
 

Masaru Emoto alább ajánlott könyvei 
azonban nemcsak szívet melengetők, hanem új 
tudományos felfedezést is képviselnek, amely 
a világot már évek óta lázban tartja. S ez nem 
más, mint annak felismerése, hogy a víz nem 
csupán kémiailag igazolható anyagokat 

tartalmaz, hanem – immár kimutathatóan – 
információt is, amit ráadásul őrizni és közvetíteni is 
tud. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a víznek tehát 
olyan tartós az emlékezete, mint egy elefánté. 
Mindeddig ugyanis csak a homeopátia tapasztalataiból 
sejtettük, hogy a víz képes információt tárolni és 
átadni. Emoto azonban a foto-mikroszkóp mellett új 
módszerrel is vizsgálta a víznek ezt a képességét. 
Ehhez egy újfajta eszközt, a mágneses 
rezonanciaanalizáló (MRA) készüléket használta, 
amely láthatóvá teszi az emberi szem számára a 
vizsgált anyagokban rejlő rezgésmintákat (ami Emoto 
elnevezése alapján: hadó), s ugyanakkor képes fontos 
információkat is bejuttatni a vízbe ugyanezen rezgések 
formájában. Eljárásának segítségével az anyagi és a 
nem anyagi jelenségek – gondolatok, szavak, zene, 
globális események – vízre gyakorolt hatása egyaránt 
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megjeleníthető lett. Az elektronmikroszkóppal 
készített, lenyűgöző fotók a laikus számára is 
egyértelművé teszik, hogy a vízre valóban külső hatást 
lehet gyakorolni, aminek eredményeképpen az 
különféle szerkezeteket képez. 

Minden egyes gondolatnak megvan a maga 
frekvenciája, egy adott hullámhossz: pozitív vagy 
negatív, örömteli és építő, kellemetlen és romboló. Ezt 
a hullámhosszt a másik ember rezonanciaként vagy 
disszonanciaként érzékeli, kellemesként vagy 
zavaróként. Ha a gondolatok és a szavak ilyen erős 
teremtő-alakító erővel bírnak, ha minden láthatatlan 
frekvencia ilyen szembetűnő változásokat idéz elő, 
ahogyan Masaru Emoto vizsgálataiban igazolta, akkor 
természetszerűleg felmerül a kérdés: milyen hatást 
gyakorol az ember a környezetére óvatlanul kiejtett 
szavaival, gondolataival? Milyen következményei 
lehetnek a médiából áradó rossz híreknek, erőszakról 
és tragédiákról szóló tudósításoknak? Már Szókratész 
is arra tanította a tanítványait, hogy a hírek esetén 
tegyék fel a kérdést: "Jó-e ez a hír? Fontos-e? Segítő-e?" 
– s nem véletlenül. Hiszen lassan bizonyítást nyer, 
hogy minden rezgés, frekvencia, tehát a szavaink, 
gondolataink jelentése is az. Egyetlen támogató, 
feszültség- vagy félelemoldó kifejezéssel is segíteni 
tudunk másoknak abban, hogy sikeresen áthangolják 
magukat egy harmonikusabb, gyógyító frekvenciára. 
Nem kell ehhez több, mint maga a szándék – és egy 
pohár víz, aminek ezt az információt a magunk 
egyénileg kikísérletezett módján átadjuk. És még 
fáradságba, mi több, pénzbe sem kerül. Érdemes 
kipróbálni! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idézetek Masaru Emoto: A víz rejtett 
bölcsessége és A víz igaz hatalma c. 

műveiből: 
 

„Egy nap találomra felnyitottam egy könyvet, a The 
Day That Lightning Chased the Housewife: And Other 
Mysteries of Science címmel, David Savold és Julia 
Leigh szerkesztésében, és megakadt a szemem az 
egyik fejezet címen: „Létezik-e két egyforma hó- 
kristály?" A könyv azt magyarázta, hogy az évmilliók 
során soha nem alakult ki két egyforma hókristály. 
Gyermekkoromban hallottam már erről; ez egyáltalán 
nem volt újdonság számomra. Kutatásomra gondolva 
azonban izgatottá tett ez a mondat, amely nem közölt 
többet egy egyszerű közhelynél. Kutatásaim hosszú 
évei során arra a következtetésre jutottam, hogy a víz 
minőségét az általa befogadott információ határozza 
meg. Ez a meglehetősen újszerű, a hagyományos 
tudomány felfogását tekintve nyugtalanító gondolat 
sajnos nem talált kedvező fogadtatásra. Találnom 
kellett valamit, ami fizikai bizonyítékként szolgálhatna 
elgondolásom alátámasztására. 
 

A fényképek a kristályokról a következő módon 
készülnek: Ötven petricsészébe ötven különböző 
vízmintát helyezek. Az edényeket három órán át 
mínusz 20 fokon fagyasztom a hűtőben. Ennek 
eredményeképpen a csészékben a felszíni nyomás 
hatására körülbelül egy milliméter átmérőjű 
jégcseppek alakulnak ki. A kristály akkor jelenik meg, 
amikor megvilágítjuk a jégcsepp csúcsát. 
Természetesen soha nem jön létre ötven hasonló 
vízkristály, és olykor egyáltalán nem alakulnak ki 
kristályok. Amikor grafikusan ábrázoltuk a kristályok 
kialakulását, rájöttünk, hogy más vízben másféle 
kristályok jelennek meg. Közülük néhány kifejezetten 
hasonló, mások alaktalanok, és bizonyos fajta vizekben 
egyáltalán nem alakulnak ki kristályok. 
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Amikor kutatásaink során fényképeket készítünk, a 
kristályok nem közvetlenül a víz lefagyasztása után 
jelennek meg. A kristályok kialakulása megfigyelhető 
mikroszkóppal.  Apránként növekednek, és egy-két 
perc alatt alakulnak ki teljesen, mint ahogy a virágok 
nyílnak.  Egy kristály megjelenésétől kialakulásáig, 
majd eltűnéséig összesen két perc telik el. Számomra 
ez a folyamat az élet értékét jelképezi. A gyermek 
felnőttkoráig növekszik, majd később szertefoszlik és 
eltűnik. A víz kétségkívül magát az életet tükrözi. 
Mivel a víz minősége az átadott információtól függően 
javul vagy romlik, emberi lényként – akiket alapvetően 
víz alkot – azt a következtetest kell levonnunk, hogy jó 
információt kell magunkba fogadnunk. Ha ezt tesszük, 
testünk és szellemünk egészségesebb lesz, ellenben a 
nem jó információ megbetegíthet. 
 

 
 
Amikor a víz megfagy, atomjai összegyűlve kialakítják 
a kristály magját, és ha a mag biztosan növekedve 
hatszögletű formát ölt, látható vízkristály jelenik meg; 
azonban amikor a természettel összeegyeztethetetlen 
információ van jelen, tökéletlen kristály alakul ki. 
 

Tehát a víz képes információt másolni és tárolni. 
Kijelenthetjük, hogy az óceánok vize emlékeket őriz a 
benne élő lényekről. A gleccserek talán a bolygó 
történetének évmillióit rejtik magukban. A víz 
körbejárja a Földet, átáramlik a testünkön, és szétterjed 
a világ minden részén. Ha képesek lennénk elolvasni a 
víz emlékezetében tárolt információt, eposzi méretű 
történet tárulna fel előttünk. A vizet megérteni nem 
más, mint megérteni a világegyetemet, a természet 
csodáit és magát az életet. Sok éven keresztül 
tanulmányoztam a vizet. A felismerés, hogy a víz 
képes információt másolni, megváltoztatta az 
életemet…  
 
A fizikusok forradalmi felfedezése szerint az emberi 
gondolat, és megfigyelés hat a bennünket körülvevő 
anyagi valóságra. 
 

 
 
Napjainkban az orvostársadalom az energia 
szállítójának kezdi tekinteni a vizet, és betegségek 
kezelésére is alkalmazza. A homeopátia az egyik 
terület, ahol felismerték a víz értékét. A 
homeopátiában ahelyett, hogy az anyag hatását 
alkalmazva szüntetnénk meg a tüneteket, a vízbe 
másolt információt használjuk a betegség által 
előidézett tünetek információjának kitörlésére.  
 
A zene rezgése hatással van a vízre. A kísérletekben 
egy asztalra két hangfal közé egy pohár vizet 
helyeztek, és olyan hangerővel játszották le a zenét, 
amelyen az ember normális körülmények között 
hallgatná. Amikor klasszikus zenét játszottunk a 
víznek, minden esetben szabályos alakú, pontosan 
megkülönböztethető formákkal rendelkező kristályok 
keletkeztek. Ezzel szemben, amikor erőszakos heavy 
metal zenét játszottunk le, a legjobb esetben is csak 
töredékes, torz kristályok jelentek meg. 
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Kísérleteink azonban ezzel nem értek véget. Arra 
gondoltunk, mi lenne, ha szavakat vagy kifejezéseket 
írnánk egy darab papírra, majd vízzel töltött üvegek 
köré tekernénk azokat úgy, hogy az írás befelé nézzen. 
Nem tűnt elképzelhetőnek, hogy a víz képes elolvasni 
és megérteni a szavak jelentését, majd annak 
megfelelően megváltoztatni a formáját. Azonban a 
zenével végzett kísérletekből tudtam, hogy 
történhetnek különös dolgok. (…) A víz, amelynek a 
„köszönöm” szót mutattuk, gyönyörű hatszögletű 
kristályokat hozott létre, míg abban, amelyre a „te 
ostoba” szót helyeztük, alaktalan és töredezett 
kristályok jöttek létre. 
 
De mi a magyarázat arra a jelenségre, hogy a 
kristályképződést befolyásolják a víznek megmutatott 
papírra írt szavak? Maguk az írott szavak is egyedi 
rezgést bocsátanak ki, amelyet a víz érzékel. A víz 
híven tükrözi a világon létrejövő összes rezgést, és 
ezeket az emberi szem számára látható formába önti. 
Amikor a víznek egy írott szót mutatunk, rezgésként 
jut el hozzá, és üzenetét egy sajátos alakzattal fejezi ki. 
 

 
 
A víz az energia egy finom formájára érzékeny, 
amelyet hadónak nevezek. Ez az energia határozza 
meg a víz minőségét és a kristályok alakját. Előző 
könyvemben, A víz rejtett bölcsessége című munkámban 
a hadó fordítása „hullámingadozás" (rezgés – a szerk.) 
volt, itt azonban  a világegyetemben létező összes 
finomenergiát értem alatta. Minden létező dolognak 
vannak rezgései vagy hadója. Ez az energia gyakran 
pozitív vagy negatív jellegű, és könnyen átvihető más 
dolgokra. A „te ostoba" gondolata sajátos hadóval 
rendelkezik, amit a víz elnyel, és fagyott állapotában 
torz kristályokként jelenít meg. Ám ha pozitív 
gondolatokkal hatunk a vízre, gyönyörű kristályok 
alakulnak ki, amelyek az ilyen jellegű hadót fejezik ki. 
Mint láthatjuk, a hadó elválaszthatatlanul 
összefonódik a víz különböző információkra adott 
válaszaiból levonható következtetésekkel. 

 
 
A hadó fogalmát a hangvillák példájával 
magyarázhatjuk el érzékletesebben. Kisiskolásként 
talán te is ütöttél meg hangvillát gumikalapáccsal, és 
ámultál, hogy mi történhet. Íme a jelenség rövid 
leírása: mondjuk, van három hangvillánk. Két 
hangvilla frekvenciája 440 Hz, a harmadiké pedig 442 
Hz. Az első két hangvillát tehát úgy alkották meg, 
hogy rezgésszámuk másodpercenként 440 legyen, míg 
a harmadiknak 442. Ha megütjük gumikalapáccsal az 
első hangvillát, a második hangvilla – amelynek 
ugyanaz a frekvenciája – azonnal hangot ad, a 
harmadik azonban néma marad. A második hangvilla 
rezonál az első hangvilla rezgésével, a harmadik 
viszont nem. Ez a magyarázat talán érthetőbbé teszi, 
hogy a hadó energia. Ha két dolognak azonos a 
frekvenciája, rezonálnak egymással. Ezek után nem 
nehéz belátni, hogy szabadon létrehozhatjuk saját 
hadónkat, és így a hasonló hadóval rendelkező dolgok 
fognak rezonálni velünk. Ennek fordítottja is igaz, 
tehát rezonanciába lephetünk a más dolgokból érkező 
hadóval is. 
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A további kísérletekből az derült ki, hogy a pozitív 
hangvételű kifejezések mint például a „tedd meg, 
kérlek” szemrevaló, szabályos alakú kristályokat 
eredményeznek, a negatív hangvételű kifejezések, mint 
a „csináld!”  hatására pedig szinte egyáltalán nem 
jönnek létre kristályok. 
 
Úgy tűnik, hogy a víz tökéletesen megérti annak a 
lényegét, amit mutatunk neki, és átveszi ezt az 
információt.  Nem a látott szó puszta ábráját ismeri fel, 
hanem a jelentését érti. Amikor a víz felismeri, hogy az 
adott szó jó információt hordoz, kristályokat alkot, de 
talán még az illető lelkét is érzékeli, aki a szót leírta. 
 
Miközben rengeteg szót mutattunk a víznek, és 
lefényképeztük a hatásukra kialakuló kristályokat, volt 
egy kép, amelyről nem tudtam levenni a szemem. Ez 
volt a leggyönyörűbb vízkristály, amit valaha láttam. 
Szépsége megbabonázott. A kristály erőtől duzzadóan 
tárult ki, mint a teljes pompájában viruló virág. Mintha 
széttárta volna karjait, hogy kifejezze örömét. A 
„szeretet és hála" szavakat mutattuk a víznek. 
 

 
 
Japánban úgy tartják, hogy a lélek szavai egy 
szellemben lakoznak, amelynek neve kotodama, a 
szavak szelleme, és a kimondott szavak ereje 
megváltoztathatja a világot. Mindannyian tisztában 
vagyunk azzal, hogy szavaink nagymértékben 
befolyásolják gondolkodásmódunkat és érzéseinket, és 
minden könnyebben megy, ha pozitív szavakat 
használunk. Azonban egészen mostanáig nem 
láthattuk a pozitív szavak hatásának fizikai 
megjelenési formáját. 
 
A Lét rezgés. Az egész világegyetem rezeg, és minden 
létező saját, egyedi frekvenciájú rezgést kelt. Mára a 
kvantummechanika tudománya egyértelműen 
tényként fogadja el, hogy az anyag nem más, mint 
rezgés. Ha valamit a legkisebb alkotóelemeire 

bontunk, mindig egy különös világba érkezünk, ahol 
csak részecskék és hullámok léteznek. 
 

 
 
Minden örök mozgásban van, és folyamatosan rezeg. 
Az ember is rezeg, és mindenkinek a rezgésszáma 
egyedi. Akit mély bánat gyötör, a bánat rezgését 
árasztja magából, aki vidám és teljes életet él, annak 
megfelelő rezgést bocsát ki. Aki szeretetteljes, a 
szeretet rezgését küldi magából, viszont aki 
rosszindulatú dolgokat tesz, sötét és visszataszító 
rezgést áraszt. Ugyanez vonatkozik a tárgyakra és a 
helyszínekre is. Például vannak olyan helyek, ahol 
gyakran történnek balesetek, és van, ahol minden 
sikerül, és amely örömteli érzéseket kelt. Minden 
rezeg, méghozzá a saját frekvenciáján. Az, hogy 
minden rezeg, azt jelenti, hogy minden hangot kelt. 
Persze nem minden hangot hallhatunk. Ismereteink 
szerint az emberi fül általában a 15 és 20000 Hz közötti 
rezgéstartományban képes érzékelni a hangot. 
Tulajdonképpen szerencse, hogy hallásunk korlátozott, 
ellenkező esetben valószínűleg nem tudnánk aludni 
éjszaka. És amiképpen hang keletkezik, úgy létezik egy 
mesteri hallgató is, amely érzékeli a hangot: a víz. 
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A 21st Century Science and Technology című amerikai 
tudományos folyóirat 1989. március-áprilisi számában 
Warren J. Hamerman arról ír, hogy az emberi test 
szerves anyaga olyan frekvenciájú hangot gerjeszt, 
amely 42 oktávval a középső C (a zongora 
klaviatúrájának közepe melletti billentyű) feletti 
hangnak feleltethető meg. A középső C a modern 
szabvány szerint körülbelül 262 Hz, tehát ez a hang 
durván 570 billió Hz lehet. Mivel a Hz 
másodpercenkénti rezgésszám, ez azt jelenti, hogy az 
ember 570 billiószor rezeg egy másodperc alatt, vagyis 
elképzelhetetlenül nagy számmal kifejezhető 
mértékben. Nehéz elképzelni 42 oktávot, és megérteni, 
milyen mérhetetlenül változatos és egyedülálló az 
ember frekvenciája. Az ember egy világegyetemet 
hordoz magában, amely egymást átfedő frekvenciáival 
kozmikus méretű szimfóniát hoz létre. 
 

 
 
Mindent a tudat teremt. (…) Ha valaki azt állítja, hogy 
a tudat hatással van a fizikai világra, szokás szerint azt 
kockáztatja, hogy „tudatlansága” okán kiközösítik. 
Azonban a tudomány fejlődése arra a pontra jutott, 
ahol a tudat és az elme megértésének kudarca a 
körülöttünk lévő világ nagy részének csak korlátozott 
mértékű megismerését teszi lehetővé. 
 
A kvantummechanika, bizonyos pszichológiai 
elméletek (mint például Jung követői) és a génsebészet 
mind megmutatta számunkra, hogy létezik egy másik 
világ is azon kívül, amelyet oly jól ismerünk. Ezt a 
világot szemmel nem láthatjuk, ujjal nem tapinthatjuk. 
Ez olyan világ, ahol az idő nem létezik. 
 
David Bohm, a híres elméleti kvantumkutató az 
érzékek számára hozzáférhető világot megnyilvánuló 
rendnek, a belső létet pedig rejtett rendnek nevezi. Úgy 
látja, hogy minden, ami a megnyilvánuló rendben 
létezik, a rejtett rendbe van burkolva, és a 
megnyilvánuló rend minden egyes része tartalmazza a 
rejtett rend összes információját. Talán ezt nem könnyű 

megérteni, de arról beszél, hogy a világegyetem 
minden része magában foglalja a világegyetem minden 
részének az információját. Más szavakkal: egy 
egyénben még az egyes sejtekben is a világegyetem 
minden információja megtalálható. 
 

 
 
Azt mondják, ha valami kétszer megtörtént, az újra 
meg fog történni. Különös, hogy a balesetek és a 
bűntények sorozatban szoktak előfordulni. Ha a 
történelmet és a társadalmi irányzatokat nézzük, 
láthatjuk, hogy hosszabb időszakok elteltével az 
események rendszerint megismétlődnek. Hogyan 
magyarázható ez a különös ismétlődés? Dr. Sheldrake 
elmélete szerint, ha valami megismétlődik, egy 
morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a 
mezővel növeli annak valószínűségét, hogy az 
esemény újra megtörténjen. A morfogenetikus mező 
nem energia alapú információ, inkább egy ház 
tervrajzához hasonlítható. Ezt a rezonanciaelmélet 
egyik példájának is tekinthetjük. Dr. Sheldrake 
felvetette, hogy az események ugyanúgy képesek 
rezonálni, mint a hang. Az ilyen események helyszínét 
morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események 
jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezi. 
(Azóta több kísérlet alátámasztotta ezt az elméletet.) 
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Dr. Sheldrake szerint nem kizárólag a DNS felelős 
azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, 
hanem a morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik 
ebben. Elmélete segít megérteni az úgynevezett 
véletlen egybeeséseket (más néven szinkronicitást), 
valamint a csoporttudatot (kollektív emlékezet) és az 
archetípusos mintákat is. Ennek az elméletnek az a 
lényeges tanulsága, hogy ha a morfogenetikus 
rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre 
kiterjed. Más szóval, ha létrejön egy morfogenetikus 
mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre, és 
ez egy pillanat alatt megváltoztatja az egész világot. 
 
A hadógyógyászat alapvetően a rezgés, a rezonancia 
elvére épül. Ha a test különböző részein valamilyen 
oknál fogva zavar jelentkezik a sejtek rezgésében, a test 
állapota romolhat. Amikor ilyen helyzet áll elő, egy új, 
kívülről érkező rezgést adhatunk át a kérdéses sejtnek, 
amellyel rezonanciába lép, így visszaállíthatjuk 
természetes rezgését. 
 
Hogyan állíthatjuk helyre a rezgést? A hadó hullám; 
alakja hullámhegyekből és hullámvölgyekből 
rajzolódik ki. Ha az eredeti hullámmal ellentétes alakú 
hullámot használunk – ahol a hullámvölgy helyen 
hullámhegy van, és fordítva –, kiegyenesíthetjük a 
hullámot. Amikor egy hullámot ilyen módon 
helyezünk egy másikra, semlegesíthetjük a hullám 
tulajdonságait. 
 
Hadd szemléltessem a hanghullámmal a hadó egyik 
fajtájának könnyen érthető példáját. A hanghullámok 
szintén hullámhegyekből és hullámvölgyekből állnak. 
Egy ellentétes alakú hanghullámmal kiolthatjuk az 
eredeti hanghullámot, és a hang megszűnik. „Ez 
lehetetlen", gondolja talán az olvasó. Azonban vannak 
tudósok, akik azt kutatják, hogy a hullámoknak ezt a 
tulajdonságát kihasználva hogyan hozhatnak létre 
csendes környezetet. A Yomiuri című esti hírlap 1991. 

április 10-i száma közölt egy érdekes cikket a 
következő címmel: „Hanggal megszüntethetjük a zajt; egy 
ellentétes hullámmal semlegesíthető a hang." Az újságcikk 
ismertette a hadó alapelveit gyakorlatba ültető kutatás 
eredményeit, és a következőkről számolt be: Dr Yoshio 
Yamasaki a Waseda Egyetem Műszaki és 
Természettudományi Laboratóriumában sikeres 
kísérletet végzett el, amelynek során csendes teret 
hozott létre egy szobában, ahol zene szólt. A zene és az 
emberi hang egyaránt sajátos hullámból áll. Az új 
zajmentesítő eljárás a kiiktatandó hang 
hullámhegyeinek és hullámvölgyeinek vizsgálatán, 
majd egy ellentétes alakú hanghullám létrehozásán 
alapul. A kísérletet egy hét tatami alapterületű (126 
négyzetláb) szobában végezték el. A kísérlet során 
elemezték egy hangszóróból szóló zene hullámalakját, 
majd két másik hangszóróból az eredeti hanggal 
ellentétes hullámalakú hangot szólaltattak meg, hogy a 
zajmentesítő hatást tanulmányozzák. 
A kísérlet eredményeképp minden hang elnémult a 
célterületen. A célterülettől centiméterekre levő 
területen a férfihangok és a zene főbb összetevői, 
amelyek frekvenciája pár száz Hertznél kisebb, szintén 
megszűntek.  
 

 
 
Az elv, amely szerint egy hullám tulajdonságai 
semlegesíthetők a vele ellentétes alakú hullámmal, 
nem korlátozódik a hanghullámokra. A hadó minden 
fajtájánál alkalmazható. A hadógyógyászat is ezt az 
elvet használja fel az egészség helyreállításához, 
amikor olyan hadót ad át a betegnek, amely 
semlegesíti nemkívánatos hadójat. A víz lényeges 
szerepet játszik az eljárásban. 
  
Amikor segítünk valakinek, hogy hadógyógyszerrel 
kezelhesse magát, megvizsgáljuk az illető hadóját az 
említett berendezéssel. Miután megállapítottuk, milyen 
zavarok keletkeztek rezgésében, elkészítjük a vizet, 
amelybe a hadómérő berendezéssel juttatjuk be a 
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rezgés helyreállítását célzó információt. Az így 
elkészített hadóvíz behatol a testet alkotó molekulákba, 
atomokba és az atomoknál kisebb részecskékbe, és 
megszünteti a rezgés zavarait. A hadóvíz 
elfogyasztásával az illető helyreállíthatja a rezgésében 
fellépett zavart.  
  
Mi az igazság a „gyakran maga az aggodalom betegít 
meg" mondásban? Vizsgálódásaim során feltűnt a 
beteg emberek számos közös tulajdonsága, és 
felfedeztem, milyen szoros kapcsolat van érzelmeik és 
a szervek között, ahol gond jelentkezett. Nem kétséges, 
hogy gondolkodásmódunk pozitív beállítottsága sok 
esetben jobb egészséghez vezet. 
  

 
 
Tapasztalataimból levontam néhány következtetést a 
betegségre és a hadóra vonatkozóan. Az emberi 
testnek szervei vannak, amelyek sejtekből épülnek fel. 
A sejteket molekulák, a molekulákat atomok, az 
atomokat pedig részecskék alkotják. Az atomnál 
kisebb részecskék sajátos hadóval rendelkeznek. Ha a 
rezgésük szabályos, nem valószínű, hogy bármilyen 
gond lép fel. Ha azonban történik valami ezen a 
szinten, ami zavart okoz a rezgésben, az 
rendellenességhez vezet. Ahogy telik az idő, a 
rendellenes rezgésű részecskék száma nőhet, ami már 
az atomok szintjén is megzavarhatja a természetes 
rezgést. Ha egyre több atom rezgésében jelentkezik 
zavar, az zavart okoz a belőlük felépülő molekulák 
természetes rezgésében. Egy-két év elteltével ez már a 
sejtek rezgésére is hatással lehet. Ezen a ponton 
bizonyos tüneteket tapasztalhatunk. Testünk fájdalom, 
fáradtság vagy enyhe láz formájában értesít a 
rendellenességről. Ilyenkor sokan orvoshoz fordulnak. 
 
A lényeget tekintve testünk természetes módon képes 
meggyógyítani önmagát. Amikor például megfázunk, 
és gyengének érezzük magunkat, talán elég egy napig 
az ágyban maradni, és rendbe jövünk. Van, aki inkább 

derűlátó, és képes igénybe venni öngyógyító 
képességeit. Egyesek azt mondják, hogy már attól is 
meggyógyulnak, ha beszélnek egy orvossal. A 
„placebo hatás" érvényesülhet az olyan esetekben, 
amikor az orvos, akiben megbíznak, azt mondja: „Ez 
egy egyszerű meghűlés, csupán megfelelő pihenésre 
van szüksége. Ne aggódjon, hamarosan jobban lesz." E 
szavak hallatán nyomtalanul eltűnik aggodalmuk és 
félelmük. Az orvos szavai felébresztik természetes 
öngyógyító erejüket. 
 
Mi történik, ha nem teszünk semmit, hogy 
helyreállítsuk a zavart a sejtek szintjén? Mi fog történni 
egy-két évvel később, amikor a sejtek rendellenes 
rezgése kedvezőtlen hatással lesz a szervek 
természetes rezgésére? Bármilyen ijesztően hangzik is, 
a dolog krónikus betegség formáját öltheti. Az atomnál 
kisebb részecskék szintjén beállt zavar megjelenése 
után akar öt-tíz év is eltelhet. Meggyőződésem, hogy a 
belső szervek minden betegsége fokozatosan alakul ki. 
 
A negatív érzelmek gyakran rezonálnak vírusokkal is. 
Nézzük például a megfázást. Egy általános iskola 
egyik osztályában felfüggesztették a tanítást a 
megfázások magas száma miatt. Ugyanennek az 
iskolának egy másik osztályából viszont nem 
hiányoztak sokan, és a többség szorgalmasan tanult. 
Ez gyakran megesik. A megfázást többek között vírus 
okozhatja. Ha erről van szó, akkor vajon nem 
ugyanakkora eséllyel kaphatja el mindenki a 
betegséget az iskolában? Miért nem betegszik meg 
mindenki? Úgy gondolom, hogy a választ a 
csoporttudatban kell keresni. Az A osztályban sok 
gyerek hajlamos a rossz dolgokra összpontosítani. A B 
osztályban ezzel szemben sok derűlátó gyerek van, és 
senki sem foglalkozik a hideggel. Mi a valószínűbb: az 
A vagy a B osztályban betegszenek meg majd többen? 
A válasz bizonyára nyilvánvaló. (…) A fertőzés 
jelentésű szót két kínai írásjeggyel írják le: az első 
jelentése érezni, a másodiké pedig betegséget elkapni. 
 

 

Modus Vivendi Magazin 43



Egy család, amely előfizetett folyóiratunkra, elvégzett 
egy érdekes kísérletet. Rizst tettek két üvegkancsóba, 
és egy hónapon keresztül minden nap az egyiknek azt 
mondták, „köszönöm”, a másiknak pedig, hogy „te 
ostoba”, és megfigyelték, hogyan változik a rizs ez idő 
alatt. Az iskolából hazaérve a gyerekek is elmondták 
ezeket a szavakat a rizzsel töltött kancsóknak. Egy 
hónap elteltével a rizs, amelynek azt mondták, 
köszönöm, erjedni kezdett, és enyhe malátaszerű 
illatot árasztott, míg az, amelynek a te ostoba szavakat 
ismételték, rothadásnak indult, és megfeketedett. A 
magánkiadásban megjelent könyvemben írtam erről, 
és ennek eredményeképpen Japánban több száz család 
végezte el otthon ezt a kísérletet. Mindenki ugyanarról 
az eredményről számolt be. Egy család módosított a 
kísérleten: a többiekhez hasonlóan az egyik kancsó 
rizsnek ők is azt mondták, köszönöm, másiknak pedig, 
hogy te ostoba, de volt egy harmadik is, amelyről 
egyszerűen nem vettek tudomást. Vajon mi történt? A 
rizs, amelyről nem vettek tudomást, hamarabb kezdett 
el rothadni, mint amelyiknek azt mondták, te ostoba. 
Amikor mások is elvegezték ezt a kísérletet, megint 
ugyanez lett az eredmény. Úgy tűnik, ha gúnyt űznek 
belőlünk, az nem olyan romboló hatású, mintha 
semmibe vesznek. 
 

 
 
E kísérlet eredményének fontos üzenete van. Az élet 
azt viseli el a legnehezebben, ha semmibe veszik, és 
nem kap figyelmet. Amikor figyelmet fordítunk 
valamire, energiát adunk. Valaki, aki növényeket 
nevel, elmondta, hogy ha öntözés közben beszélünk a 
növényekhez, gyorsabban fognak nőni, és még több 
gyönyörű virág nyílik rajtuk. Ha figyelmet kap, az élet 
hozzájuthat az energiához, amellyel kedvezőbb 
irányba haladhat. Ugyanígy van ez az emberek 
világában is. Ha azt szeretnénk, hogy alkalmazottaink 
jó munkát végezzenek, beszéljünk velük gyakran, és 
bátorítsuk őket. Ha fegyelmezni szeretnénk 
gyermekeinket, mondjunk nekik valamit, ami 
meggyőzi és ösztönzi őket. 
 

Ha megbetegszünk vagy megsérülünk, bánjunk 
gyengéden az érintett sejtekkel. Ha minden 
figyelmünket a sérült részre fordítjuk, gyorsabban 
meggyógyul. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az adott 
testrész is szerepet játszik abban, hogy egészségesen 
élhetünk, és hálát kell éreznünk iránta. Ha a 
környezetünkben valaki beteg, mondjunk neki valami 
jót. Bátorítsuk tiszta szívből biztató szavakkal, annak 
tudatában, hogy a maguk életével gazdagabbá teszik 
életünket.  Ha így teszünk, biztosak lehetünk benne, 
hogy hamar felépülnek. 
 

 
 
Keressünk egy szót, amely nem kívánatos érzelmünk 
ellentétét fejezi ki Ha ez az érzés a „feszültség", az 
ellentétes értelmű szó az „ellazulás", ha 
„ingerlékenység", akkor pedig a „higgadtság". A 
hadónk helyreállításához vezető legalapvetőbb lépés 
az ellentétes értelmű szó használata. Ezt a 
beállítottságot meg jobban megszilárdíthatjuk, ha a 
szavakat felírjuk egy papírra, és megmutatjuk a 
víznek. Ilyenformán átadjuk ezt az információt a 
víznek, tehát a kedvező hozzáállás hadója a vízbe 
kerül. Ha ilyen vizet iszunk, tulajdonképpen a 
hadógyógyászatot gyakoroljuk. 
 
„Jó víz" előállításához először is szerezzünk desztillált 
vizet, ha megoldható. A desztillált vízzel semmi 
különöset nem kell tennünk, így is gyönyörű 
kristályokat fényképezhetünk le benne, ami azt jelenti, 
hogy jó minőségű és tiszta víz. Ha a desztillált víz 
beszerzése esetleg nehézségekbe ütközne, közönséges 
csapvíz is megteszi. Majd egyszerűen csak beszéljünk a 
vízhez. Ha van valamilyen kívánságunk, kijelenthetjük 
nyomatékosan, múlt időben megfogalmazva, 
miközben elképzeljük sikerünket.  
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Korunk elfoglalt emberének azonban nem igazán 
felelne meg, ha mindennap órákon keresztül mondaná 
imáit a víznek. Azt javaslom, írjunk fel valamit egy 
papírra, és a papírt ragasszuk a szöveggel ellátott 
oldalánál az üvegre, hogy a benne levő víz 
„elolvashassa” az írást. Beszéljünk időnként a vízhez, 
és néha rázzuk fel az üveget, ami segít mozgásba hozni 
a vizet, és erősíti a rezgéseket. 
 
Mindössze ennyi is elég saját személyes hadóvizünk 
elkészítéséhez. Érdemes naponta öt pohárral inni ebből 
a vízből. 

Mert mindannyian vízből vagyunk.” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masaru Emoto 1943 júliusában született Jokohamában. 
A jokohamai egyetem bölcsészettudományi karának 
nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát. 
1986-ban Tokióban megalakította az IHM Vállalatot. 
1992 októberében a Sri Lanka-i Colombo Nyílt 
Nemzetközi Egyetemén Alternatív Gyógyászatból 
szerzett doktorátust. Jelenleg az IHM Általános 
Kutatóintézet vezetője és tiszteletbeli elnöke a non-
profit szervezetként működő Nemzetközi Víz az 
Életért Alapítványnak. 
(Még két, a témában magyarul megjelent művét 
ajánlanánk, melyek mindegyik művéhez hasonlóan 
sok-sok hasznos példát, gyógyulási esettanulmányt 
tartalmaznak: A víz gyógyító ereje; A víz titokzatos élete)  
 

(Forrás: Édesvíz kiadó) 
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Az élet vize  
– kultúrtörténeti barangolás a víz körül

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víz és mítosz 
 
z indiai Gangesz a hinduk legszentebb vize, 
Ganga, a megtisztulás istennőjének 
megtestesítője. Hitük szerint akár egyetlen 

cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi 
bűneiktől megtisztítani, s így haláluk után 
megszabadulnak az örökös újjászületés szenvedéseitől. 
Ezért évente milliók zarándokolnak a folyóhoz, abban 
reménykedve, hogy ha isznak a vizéből és 
megmerítkeznek benne, megszabadulnak bűneiktől, s 
gyógyulást is nyernek. 
 

Nemcsak a látható világban léteznek rituális 
jellegű folyók, hanem a láthatatlan világban is. A görög 
mitológiából elhíresült vízfolyam a Styx, az alvilág 
folyója. Két világot, két létsíkot választ el, mert az 
ókori görögök is azt vallották: a víz az a közeg, amely 
méltó arra, hogy a természetfelettivel érintkezzen. 
Kharón, az alvilági révész ezen keresztül szállította a 
holt lelkeket a túlvilágra. A révészkedésért fizetni 
kellett, s aki ezt elmulasztotta, az örök bolyongásra 
ítéltetett. A fizetség egy érme volt, amit a halott nyelve 
alá (más források szerint a szemükre) helyeztek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány misztériumvallás szerint az alvilág 

kapujában két folyó folyik, a Léthé és a Mnémoszüné; 
a Léthéből feledést isznak az árnyak, míg a 
Mnémoszüné az emlékezés folyója. Aki ebből a 
második folyóból iszik, mindenre emlékezni fog, és 
jutalma a mindentudás lesz – de csak kevesek 
kiváltsága a választás. A két folyó történetét néhány i. 
e. 4. századi aranytábla feliratai őrizték meg, amelyeket 
Olaszország déli részén Thuriiban, sírok feltárásánál 
találtak a régészek. 
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Noé története az egyik „legpopulárisabb” 
ószövetségi história: a nyugati ember tudásába 
általában viszonylag korán beépül. Az Úristen 
negyven napig tartó esőzést bocsátott a földre, hogy a 
bűnös emberi fajt eltörölje a színéről. Egyedül az igaz 
életű Noé és családja kap lehetőséget a menekülésre: 
bárkájában az állatokkal túléli a világ pusztulását, és a 
születő új világ égisze alatt újabb szövetséget köt az 
Úrral, ennek jelképe a szivárvány. Az özönvízzel 
pusztulás járt ugyan, egyben azonban megtisztította a 
világot a szennyétől, újjászületést, megújhodást hozott. 
 

Víz és csoda 
 

 
A vízhez kapcsolódóan különféle varázslatok is 

fennmaradtak. A legismertebb történetet a Biblia 
örökítette meg: ez Jézus első csodatétele, amikor is a 
kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Mózes és 
Sámuel nevéhez pedig a vízfakasztás csodája fűződik: 
Mózes pálcájával vizet fakasztott a kősziklából, míg 
Sámuel szavára eső esett nyáron, a legnagyobb aszály 
idején, búzaaratáskor. Mózes a tengert választotta 
ketté, hogy a zsidók kivonulhassanak Egyiptomból. 
 

Magyar legenda szerint Szent László fakasztott 
vizet. Csodájának története az egész Kárpát-
medencében elterjedt. Az egyik legenda szerint a 
király szavára, fohászára tört fel a forrás, a másik 
szerint akkor, amikor Szent László kardjával a sziklába 
vágott, de maradt fenn olyan történet is, amikor a lova 
patkója nyomán fakadt fel a víz. A legenda ez utóbbi 
változata a kereszténység felvétele előtti idők 

transzcendens hitére utal, hiszen akkoriban a ló volt az 
az erő, amely a lovast akadálytalanul átvihette az egyik 
létsíkról a másikra. A forrásfakadás során 
összekapcsolódik ez a két sík, s az égi sík, a táltos a 
földben hagyja lenyomatát, amiből a víz feltör. Tehát a 
fizikai világban létező elem, a víz feltöltődik a táltos 
erejével, ami egyszerre képviseli az égi, földi és alvilági 
erőket is. 
 

Számos babona, szokás emlékeztet még a víz 
mágikus erejére. Aranyvíznek vagy aranyos víznek 
hívják az újév hajnalán merített vizet. Főként 
Erdélyben élt hagyomány ez, amikor a lányok kora 
hajnalban merítettek a vízből, majd megmosdottak 

benne, hogy egész évben szépek és 
egészségesek legyenek. Ez is 
tökéletesen utal a víz közegének 
nemességére, szentségére. Szintén a 
megtisztulás-újjászületés misztériuma 
jelenik meg abban a hagyományban, 
amely szerint az eladósorban lévő 
lányok nagypéntek reggelén folyó-
vízben állnak, illetve ne feledkezzünk 
meg a húsvéti locsolkodás népszo-
kásáról, a szentelt vízről és a kereszt-
vízről (más néven vízkeresztről), no 
meg a sok-sok varázserővel felruhá-
zott forrás számtalan legendájáról 
sem. 
 

Víz és öröklét 
 

A mitológiai élet vizének 
megfelel az ambrózia. Ez ugyan már 

Homérosznál az istenek eledelét, a nektár pedig azok 
italát jelenti, de a legrégibb képzet szerint az ambrózia 
is a nektárhoz hasonlóan víz volt. A szláv mesék is 
kétféle „vizet” ismernek; az élet és a halál vizét: az 
utóbbinak nincs mindig ölőereje, hanem inkább arra 
szolgál, hogy a szétdarabolt 
test részeit összeforrassza, 
mire aztán az élet vize a 
testet új életre támasztja. Az 
élet és halál ilyetén 
hasonlatosságát bizonyára a 
görögök is ismerték, s csak 
mikor az istenek háztartását 
ellátták étellel és itallal, 
tették meg az „élet vizét”, 
tudniillik az ambróziát 
ételnek, a „halál vizét”, azaz 
a nektárt pedig italnak.  
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A modern népmesékben is az élet vizét gyakran 

gyógyírként használják. Ezek szerint az élet vize nemcsak a 
mitikus földöntúli sziklákból, hanem fákból is bugyog. 
Magyar meséinkben az örök életet adó víz Tündérországból 
származik, melytől az öröklét mellett meg is ifjodik az 
ember. Egy csepp belőle az ősz hajat is aranyhajjá változtatja 
és a legráncosabb öreg arcot is oly szépségűvé teszi, mint 
mikor a fehér rózsára piros szint lehel a hajnal. Egy csángó 
mesében az ilyen víz visszaadja szeme világát az igaznak, kit 
a hamis megvakított. Egy másik mesénk szerint a 
halhatatlanság királynéja várában, az örökkévalóság 
kősziklájából ered az élet vize, ennek „olyan tulajdonsága 
van, hogy ha valaki ezelőtt 4 vagy 5 ezer esztendővel 
meghalt is, ha csak egy csontocskáját megkapni és ezzel 
vízzel megpreckelni lehet, ahonnal a legjobb állapotjában 
felébred”. (Arany-Gyulai, Magy. népköltési gyüjt. 1, 371. l.) 

 
(Sas Gábor, Szabó Zsolt - forrás: Pallas Nagylexikon)
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A hónap mottója: 
 

Reményik Sándor: Csendes csodák 
 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát. 

A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 

 
Tedd a kezedet a szívedre 

Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 

Nem a legcsodásabb dolog? 
 

Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a kis ezüstpontokat: 

Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 

 
Nézd, árnyékod hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 

Nem csoda ez? - s hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget? 

 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 

Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák. 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

 
 

A hónap felvetése: 
 
Mi az információ, és hogyan képes megőrizni önmagát 
anyagi közegtől, időtől és a többi információtól 
függetlenül? 
 

A válaszokat a modusvivendimagazin@gmail.com 
címre várjuk! 

 

Előző havi felvetésünkre adott 
válaszok összegzése: 

 
„Mi az elme, a tudat és az ész külön-külön, hogyan lehetne 
megragadni az értelem és tudatosság közti különbségeket?” 
 
Az elme az ember kognitív képességeinek a tárháza, 
azaz minden, ami tanulható az elmében tárolódik, 
olyan, mint egy hatalmas könyvtár. Az ész 
tulajdonképpen ennek a könyvtárnak a katalógusa, a 
tudat meg maga a könyvtáros néni, aki jóval túllát a 
könyvtár keretein, hisz onnan képes ki is lépni, de 
rendben, egyben is tartja a könyvtár teljes állományát, 
s nem öncélúan a könyvtárért magáért, hanem épp egy 
nagyobb egység szolgálatában. 
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