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Mindig a víz az áldozat
Érdekes, hogy csak a vizet kívánják mágnessel, varázsvesszővel, ionizálással,
oxigéndúsítással és még ki tudja milyen gyanús eljárással módosítani. Más
termékeket, mondjuk a tejet vagy a Pálpusztai sajtot nem.
Lehet, hogy azért, mert a vízről még a legjámborabb embernek is van fogalma?
Képlete még keresztrejtvényekben és kvízjátékokban is megengedhető kérdés.
Vagy talán inkább azért, mert ezzel lehet a legnagyobb üzletet csinálni?
1 m3 víz (a csatornadíjjal együtt) kb. 500 Ft, ezzel szemben 1 liter így vagy úgy
módosított víz 50 - 1000 Ft-ba kerül. 1000-szeres az arány, micsoda üzlet! Tessék
csak beszabadulni egyszer egy pivizbarlangba. El fognak ámulni a szerencsétlen
öreg embereken, akik nyudíjacskájukat (nem a 13. havit!) 1000-szer drágább
csapvízre költik.

Ki is az áldozat?
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A vízzel hajtott autó
2001 – 2006 sajtó, előadások, bemutatók
„Gróf” Spanyol Zoltán
Számos jó szándékú, de
természettudományosan nem igen képzett
ember fantáziáját megmozgatta
Szakmai körökön belül éles hangú viták

Magyar Nemzet
Duna TV
Petőfi Rádió
Népszabadság

A víz, mint üzemanyag – emlékek az átlagember fejében
Milyen előképek okozhatták azt a félresiklást, hogy oly sokan „bedőltek” az
intenzív kampánynak?
Minden józan ember tudja, hogy a víz nem éghető.
A modern tudomány viszont annyi, a mindennapi józan ésszel alig
felfogható eredményt hozott, hogy miért ne lehetne ez is?
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Teljesítménynövelés vízbefecskendezéssel
II. világháború
nagyteljesítményű vadászgépek
víz-metanol befecskendezés
20-30% teljesítménynövekedés
Ok oktánszámnövelés, nyomásnövelés, hűtés
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Focke Wulf Fw 190

Egyes modern autók

Bánki Donát, 1894
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A hidrogénbomba és a magfúzió
A vízből való energianyerés ötlete 50 éve él a
köztudatban.
A hidrogént (a megfelelő izotópot) vízből nyerik.
A hidegfúzió 20 évvel ezelőtti lufija.
Nem biztos, hogy világos –
mi a különbség a kémiai energia és a magenergia
között.

Sűltgalamb effektus
Talán ez a legfontosabb
• Milyen jó is lenne ingyen tankolni! 300 forintért nem
egy liter, hanem egy köbméter üzemanyagot venni.
• Az emberek várják, sőt elvárják az ingyen juttatásokat.
• Az ingyenélés ellentmond a gazdaság törvényeinek is.
A sűltgalamb csak a mesében repül a szánkba.
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Spanyol Zoltán egy Németországban megadott
szabadalomra hivatkozik a hazai előadásaiban és a
médiában.
Hidrogénnel működő belsőégésű
motor
a kipufogógázok hőjét egy
hőcserélőben részben hasznosítják
Az ezzel felhevített vizet elektrolízissel
hidrogénre és oxigénre bontják
(ionizálják?), és ezt (is?) elégetik a
dugattyús hengerben.
A vízbontás hatásfokát e hulladékhővel
megjavítják.
A vízbontás 800 oC körül történik, tehát
nem is elektrolízis, hanem inkább
hidrogén-oxigén plazma előállítása
történik.
Ez adta a későbbi magyarországi
bemutatók szakmai hátterét.

energiabetáplálás
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Spanyol Zoltán bemutatói. Hogyan működik?
„Beöntöm a vizet, plazmásítom,
elégetem, és megint víz lesz
belőle. Mindenki láthatja, hogy a
víz ég! Ez az új tudomány a
Magyar jövő!”
A kereskedelemből is ismert plazmavágó
"A víz nukleáris energiája biztosítja az áramot."
”300 W-ot vesz fel és 10 000 Celsius-fok jön ki belőle”
Energiamegmaradás törvénye
∆H1 = -∆H2
BME, Miskolci Egyetem elhatárolódik.
Máshol viszont előadást tarthat.

2H2O → 2H2 + O2
2H2 + O2 → 2H2O
H2O → 2H+ + O22H+ + O2- → H2O
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Egy fordítási hiba vagy szándékos félrehallás
Az újságírók nem tudják mi a különbség a Wasserstoff és a Wasser között?
És Spanyol Zoltán?
„A találmány a hidrogént használja erőforrásként úgy, hogy a
szénhidrogén-származékok helyett a plazmaállapotú víz
juttatja a hidrogént az égéstérbe, így a motor sokkal jobb
hatásfokkal rendelkezik. A projekt alapja a víz nukleáris
energiájának hasznosítása a robbanómotorok, kazánok,
sugárhajtóművek, áramtermelő aggregátorok,
szinkrongenerátorok, stb. üzemeltetésében. A jövőben a
különböző járművek a vizet tankolják fel.”
„A víz válik energiahordozóvá, ami sohasem fogy
ki, mert bármit is csinálunk vele, újra visszaalakul,
a víz mennyisége nem csökken a Földön.”
„A benzin rosszabb hatásfokkal ég a
robbanómotorok hengereiben, mint a plazmásított
víz”
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• Elektromos energia → villanymotor
• Elektromos energia → hidrogén (és oxigén) → dugattyús motor
Kicsit komplikált módja az autó benzinnel vagy elektromos úton (hidrogénnel?)
történő meghajtásának, de nem lehetetlen.
Termodinamika
I. főtétele
rendben van
II. főtétele
sajnos ez is érvényes

• nincs csoda
• nincs ingyen energia
• nincs sűltgalamb.
• Maradnak a munkás hétköznapok,
• ha tetszik, ha nem.
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• Elektromos energia → villanymotor
• Elektromos energia → hidrogén (és oxigén) → dugattyús motor
Kicsit komplikált módja az autó hidrogénnel történő meghajtásának, de nem
lehetetlen.
Termodinamika
I. főtétele
rendben van
II. főtétele
sajnos ez is érvényes

Marketingfogás

• nincs csoda
• nincs ingyen energia
• nincs sűltgalamb.
• Maradnak a munkás hétköznapok
• ha tetszik, ha nem.
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A Pi-víz
avagy a fillér forintosítása
Jó lenne tudni, hogy mi is a Pi-víz?
• elektromos vagy mágneses téren átvezetett víz
• kiegészíthetik további eljárások: szűrés, kémiai tisztítás, adszorbeálás
Alapötlet
Japánból származik. Akihiro Yamashita (1964) – Ki is lehet ő?
• Fe3O4 kedvező hatással van bizonyos növények fejlődésre
• mágnesség a jelenségek okozója
• „original energetic state of living water”
Aranyhalak Pi-vízben tartva 216 napig éltek
oxigén és élelem nélkül (kizárólag a Pi-víz energiájából)
Bizonyítékok

Úgy-e elhiszik?

Pi-tech America Inc., Chicago
szabadalom - név és készülék
• mágneses kezelés
• „távoli infravörös sugárzás” (hősugárzás)
• mélytengeri korállból készült szűrés 11
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Csak jó tulajdonságai vannak.
Mindig arra jó, amit szeretnénk elérni vele.

Az élet, az egészség szempontjából
Ételek íze
javítja
Baktérium
károsakat elpusztítja
Növények
hasznosakat táplálja
Fogamzásgátlás
elősegíti
Meddőség
gyógyítja
Rákbetegség
gyógyítja
Technikai szempontból
Vízkőképződés
megakadályozza
Beton
szilárdítja
Beton kötését
gyorsítja
Cink szerkezeti anyagként korróziót csökkenti
Cink galvánelemben
oldódást elősegíti
Üzemanyag
fogyasztást csökkenti

nem pedig rontja
hasznosakat nem
gyomokat elsorvasztja
nem pedig gátolja
nem rontja
nem pedig súlyosbítja
nem pedig segíti
nem pedig gyengíti
nem pedig lassítja
nem pedig fokozza
nem pedig csökkenti
nem pedig növeli

Csak az a kérdés, hogy honnan tudja mi nekem a hasznos és mi a káros?
• Gyereket akar valaki vagy éppen hogy nem?
• Egy kövér nő a fejfájását akarja-e csökkenti vele vagy az elhízása ellen issza?12
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• üzletekben, helyben gyártva
• palackozva
• otthon készítve
• sör
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Pi-víz a csapvízből

1. mechanikus tisztítás
2. aktív szenes szűrés
3. mágneses kezelés.
Mi-8 Life Energy
Itt a nagy varázslat

A tündérvíz gyártósora
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Avagy egyszerű
megfogalmazásban
a hinni vágyó barátaink számára

Nincsenek reprodukálható kísérletek
Csak anekdotikus jellegű tapasztalatok

. „Amikor megszületünk, 96% Pi-vizet tartalmaz a
szervezetünk. Amikor meghalunk, ez már csak 58%.
Ha megmérjük egy ember szervezetének Pi-víz
tartalmát, pontosan kiszámítható az utolsó életnapja.
Ezt hívjuk Fülöp-féle relatív életidőnek. Ha elkezdünk
Pi-vizet fogyasztani azt találjuk, hogy 18,3 évet
kapunk ajándékba. A Pi-víz életenergiával teli,
többszörösen szűrt, magas tisztaságú, vegyszer-, és
ionmentes, stabil szerkezetű, rendezett víz.
14
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.A relaxáció (a mágnesezettségi állapot megszűnésének) ideje
az anyagoktól függ, általában a másodperc töredéke.
• víz (hidrogén) néhány másodperc
• szén percek
• nitrogén 10 perc
• xenon napok
• vas örökké (!) csak szilárd állapotban, ferromágneses anyagok
MRI

MRI

Minek Pi-vizet inni?
Mágnesezzük az egész embert!
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Technikai alkalmazási ábrándok
• vízkőmentesítés
• vízlágyítás
• felületi feszültség csökkentése
• mosás megkönnyítése
• mezőgazdasági alkalmazások
Sok pénz → Nagy üzlet → Nagy perek
Prof. Beck Mihály (1976)
Dr. Kerti József (1994)

Több mint 50 szabadalom
100 gyártmányismertető
könyv, monográfia
néhány tudományos közlemény

Csak a Legfelsőbb Bíróság menti fel őket.

Mit kellene igazolni? kísérlettel/elmélettel
• kalcit/aragonit
• felületi feszültség
• viszkozitás
Nehéz feladat
helyette Ilyen szövegek
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Mit ellenőrizhetünk magunk is? 10-20-30%-os effektusokat ígérnek
• Forráshő és a forraláshoz szükséges energia
• Fagyáspont jelentős csökkenése
• Tojásfehérje koagulálása
• Csíráztatási kísérlet
• Vastárgyak rozsdásodási sebessége
Méréseink Pi-vízzel
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Örökmozgó mágnesesen kezelt vízzel
vízgőz

Közönséges víz
stabil módosulat

Az ide helyezett
vízturbina forog,
áramot termel

Pi-víz
metastabil módosulat
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Az oxigénnel dúsított víz
Egy új keletű termék az oxigénnel dúsított víz. Mágnesezve vagy anélkül,
ionizálva vagy anélkül. Több formában, de azonos mértékben népbutító
módon hirdetik a termékeket. (Az értelemzavaró helyesírási hibákat kijavítottam.)
Az oxigén és a víz az élet alapjai, a XXX pedig ezt a kettőt ötvözi.
A XXX víz nem más, mint oxigénben dús folyadék, képes
felszívódni az emésztőrendszeren és a bőrön keresztül is. A XXX
víz elektrokémiai folyamatok eredménye, a keletkező különféle
megjelenésű, formájú oxigénatomok és -molekulák egyedi vízoxigén szerkezetet hoznak létre. A XXX víz egyedi technológia
útján stabil formában tartalmazza az oxigént. A XXX víz
lúgosítja és hígítja a vizeletet. A XXX víz felmelegítve, hőkezelve
azonnal elveszti oldott oxigéntartalmát, ezért ne főzzünk belőle
pl. teát. A tiszta levegő oxigén tartalma 21%, a tiszta vízé 40%, a
XXX vízé pedig ennek többszöröse!
1,5 liter ára 998 Ft
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A megivott oxigéndús vízből a molekuláris oxigén a gyomor- és
bélnyálkahártyán keresztül felszívódva a véráramon keresztül jut a
szövetekbe, izmokba, valamint a létfontosságú szervekbe. A YYY Plusz
mátrai forrásvizekből készült oxigénnel dúsított ivóvíz hétszer több oxigént
tartalmaz a városi vizek, egyéb palackozott vizek és üdítő italok
oxigéntartalmához képest. A természetes mátrai források összegyűjtött vizét
egészségügyi tisztaságú molekuláris oxigénnel dúsítjuk. Az eljárás során
ionfizikai kötés alakul ki a víz és az oxigénmolekulák között. Az YYY Plusz
oxigénnel dúsított ivóvíz tartalmazza a maximális oxigénmennyiséget, amit
a víz fizikailag képes elnyelni.

mágneses téren belül oxigénnel dúsított ivóvíz
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Az ZZZ szifon
A nagy, 9,5 bár (!) túlnyomással, egészségügyi
tisztaságú molekuláris oxigénnel dúsított ZZZ
szifonban készített víz 70 mg oxigént tartalmaz .
Az eljárás során ionfizikai kötés alakul ki a víz és
az oxigénmolekulák között. Mivel a nyomás és a
koncentráció között szoros fizikai összefüggés
van, a vér oxigén parciális nyomásának
növekedése azt jelenti, hogy nő a vérben az oxigén
mennyisége. Optimális és egyértelműen kimutatható
egészségügyi hatást minimum 35-40 mg/L oxigén
tartalmú vízzel érhetünk el.

Alkímia ma

1600 Ft

39 000 Ft

Még nagyobb csoda ez a kicsi flakon.
O2 Basic Essential, a stabilizált, folyamatos felszívódású,
folyékony oxigénmolekula cseppek. Javasolt
felhasználás: 5-10 cseppet csepegtetni ivóvízbe.
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Mit állít két orvos?
Prof. Dr. P.J. - 30 évvel ezelőtt valóban végzett néhány kísérletet sportolókkal.
Az ötletet az akkor világhíres szovjet vízilabda-válogatott sportorvosa adta
neki egy Leningrádba tartó vonaton.
Dr. T.J. – cikkében színvonalas hivatkozások mellett egy ezoterikus könyvet is
idéz . „az oxigenizált vizeket speciális katalizátorok segítségével
elektromágneses keveréssel állítják elő, így a víz egy évig is megőrzi oldott
oxigéntartalmát. A katalizátor összetétele hétpecsétes titok. Az így dúsított víz
fizikokémiai tulajdonságai megváltoznak, -10 °C a fagyáspontja, nem képez
buborékot, pH. 8,2 stb.”
A temérdek tudományos badarság elemzésére itt most nincs
lehetőség.
A szövegek zavaros részének szellemi feldolgozását meghagyjuk a
képes magazinok olvasóinak.
Csak azzal foglalkozzunk, amit a kémikus-fizikus meg tud érteni
belőle.
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Nézzük csak!

Fagyáspont
• Az ilyen mértékű fagyáspontcsökkenés irreális. Ez kb. 5 mol/kg töménységű
(rendkívül tömény) oldatnak felel meg. Oxigén oldása (oldhatóság légköri
nyomáson 50 mg/L) 0,003 foknyi (megmérhetetlen) fagyáspontcsökkenést jelent.
• Teljesen közömbös a vélt alkalmazás szempontjából.
Különféle megjelenésű, formájú oxigénatomok és -molekulák egyedi vízoxigén szerkezetet hoznak létre
• A molekula apoláris tulajdonsága miatt vízben rosszul oldódik.
• Atomos oxigén igen reakcióképes, az egészségre káros anyag lenne (pl. H2O2).
Ionfizikai kötés alakul ki a víz és az oxigénmolekulák között
Nem tudjuk, mi az ionfizikai kötés. Ionos kötés van, de az oxigén és a víz között
másodrendű (van der Waals) kötések alakulnak ki. Lásd általános iskola!
Stabil formában tartalmazza az oxigént
Tehát molekulárisan oldott állapotban.
Folyékony oxigén molekula cseppek
A cseppfolyós oxigén hőmérséklete -183 oC.
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Nézzük csak!
Elektrokémiai folyamatok eredménye
Ebből azt gyaníthatnánk, hogy az oxigént elektrolízissel állítják elő. Ez nem
igen hihető, mert az oxigéngáz iparilag a levegő cseppfolyósításával készül.
Mágneses téren belül oxigénnel dúsított ivóvíz
Nem tudjuk, mi a mágnes szerepe, de az oxigén oldhatóságát nem növeli meg,
hiszen magán a palackon is az 50 mg/L adat áll, ami a közönséges 1 bar nyomású
oxigén telítési koncentrációja.

Otto Heinrich Warburg (1883-1970)
Jó, hogy a kis írás nem egy bizonyos
Trabant nevű Nobel-díjasra hivatkozik
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Oldhatóság

Ásványvízben az oldhatóság kisebb
Magasabb hőmérsékleten az oldhatóság kisebb

20 oC hőmérsékleten és 1 bar nyomás mellett a tiszta oxigén oldhatósága 44
mg/L, míg a levegőből származó oxigéné (21% térfogatarány) csak
9,2 mg/L. Ezek az értékek a gáznyomással növelhetők.
2 bar tiszta oxigénnel valóban el lehet érni a helyenként feltüntetett 70-80
mg/L koncentrációt. Ez azonban perceken belül lecsökken a légköri
oxigénnyomásnak megfelelő értékre.
Ezt mutatják a kísérleteink is.
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Az orvosi részéhez nem értek, de

Felszívódás a gyomorból és a bélrendszerből
A halak sem bélrendszerükkel lélegzenek

Tegyük fel, hogy a gyomorban hatékonyan felszívódik az oldott oxigén.
• A levegő literenként mintegy négyszer annyi oxigént tartalmaz, mint az
oxigénben leginkább dúsított vizek.
• Nyugalomban a szervezet oxigénfelvétele 250 mL/perc, azaz kb. 320 mg/perc.
• 1 liter speciális oxigénes vízben 50-70 mg/L oxigén van.
• Ha a légzéssel felvett oxigént a vízzel akarnánk pótolni percenként 4-6 liter
vizet kellene meginnunk a fajtától függően.
Ki győzné ezt vesével és pénztárcával?
És mi van a kiválasztással?
A szén-dioxid is a gyomorban választódik ki?
Ejnye...
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Mi történt az Egyesült Államokban?
1999-ben a washingtoni Fogyasztóvédelmi Felügyelet beperelt két céget, mivel
azok tudományosan nem alátámasztott egészségügyi állításokkal reklámozták a
terméküket az O vitaminnak is nevezett oxigénes terméket.
A cégek összesen 375 000 dollár (körülbelül 65 millió forintnyi) büntetést fizettek.
Sajnos itt is azt látjuk, hogy egy áltudományos kérdésben nem a józan ész vagy
a tudomány, hanem a hatóság, a bíróság vagyis a jog dönt.
Minden tiszteletem a jogé. A tudományos tények igazát – mondjuk a Newtontörvények érvényességét és hatályosságát – azonban mégsem valamely
taláros testületnek kellene kimondania.
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Homeopátia
a gyógyító semmi
„a hasonló hasonlót gyógyít”.
hasonszenvi gyógymód
Lényege
• A betegségek olyan szerekkel kezelhetők, melyek egy egészséges emberben a
betegséghez hasonló tüneteket váltanak ki.
• A gyógyulás azáltal következik be, hogy a homeopátiás szer egy műbetegséget
produkál a szervezetben.
• Erre reagál a szervezet.
A gyógyszer előállításának lényege
• A sorozatos hígítás és erőteljes összerázás (potenciálás, más néven
energetizálás, dinamizálás).
• Az eljárással megszüntethetők a szer toxikus hatásai, míg a vivőanyag
(többnyire víz, alkohol vagy tejcukor) megőrzi az eredeti szer
tulajdonságait.
• A hatóanyag igen nagy hígítása miatt a szer csak a betegség információját
szolgáltatja, és erre a szervezet válasza a gyógyulási reakció.
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Története
Samuel Hahnemann(1755–1843)
Történelmi anekdotává vált tévedés - saját maláriás
megbetegedését kininnel kezelte, és egyszer egy nagyobb adag
bevétele jellegzetes maláriás tüneteket váltott ki.
Következtetése logikusnak tűnt
• a szer kis adagja gyógyít, a nagyobb adag betegséget okoz
• hígítsuk a szert annyira, hogy a betegséget előidéző hatás már ne
érvényesüljön, a gyógyító hatás viszont igen
• paradox módon minél kisebb a hatóanyag a szerben, annál erőteljesebb a
gyógyító hatása
Organon der rationellen Heilkunde

200 éves munka –
bővítve a Német Gyógyszerkönyv (HAB 1, 1978) része
29
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Története
A homeopátia hamar nagy népszerűségre tett szert,
• a kor orvosi eljárásai durvák (érvágás, hánytatás…)
• ártalmatlan folyadékok, tabletták
A 19. század végére az érdeklődés csökkent
• az akadémikus orvoslás látványos eredményeket hozott
• a homeopátia terén viszont nem következett be előrelépés
Története Magyarországon
A reformkor számos nagyjának (Kossuth, Széchenyi, Deák) volt hasonszenvi orvosa
Bakody József bevezeti, de belehal a kísérletezésbe
Hausmann Ferenc (1872) és Bakody Tivadar (1874) voltak a hasonszenvészet első
és egyben utolsó egyetemi tanárai a pesti egyetemen
Később
Schimert Gusztáv (1877–1955) élesztette újjá (Szentágothai János apja)
1949 betiltják
1990 Egészségügyi Minisztérium engedélyezi a működést
1991-ben megalakult a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület
a gyógyszertárakban kaphatók a homeopátiás szerek
A mostani terjedésének lehetséges oka a „technomedicina” személytelensége
30
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A homeopátia nagyrészt a régi népi természetgyógyászat anyagait használja
növények (65%, nadragulya, kamilla, vadrozmaring, parlagfű stb.)
állati anyagok (5%, házi méh fullánkja, viperaméreg, osztrigahéj stb.)
szervetlen anyagok, fémek, ásványok (28%, kén, foszfor, arany, fehér arzén stb.)
A leggyakoribb homeopátiás szerformák: globulus (golyócska), oldatok, porok,
kúpok, kenőcsök, sőt injekciók stb.
A folyékony anyagok hígítója általában az alkohol, a szilárd anyagoké a tejcukor
Az őstinktúrát ismételten tízszeresére vagy százszorosára hígítják, és erőteljes
mechanikai behatásnak vetik alá: rázzák ("ütverázás„, dinamizálás).
Minden egyes hígítás és rázás eggyel növeli a szer ún. potenciaértékét.
A hígítás mértékének jelzése
D
tízszeres
C
százszoros
D6 például hatszor ismételt 1:10 hígítást jelent
C50 potencia 10050 = 10100 hígításnak felel meg
31
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Analitika
Realitás
Porok hígítása
Kolloid méretű hígítás
Oldatok hígítása
Avogadro-szám
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237/01
31/02
18/17
52/02
242/01
213/01
182/01
178/01
176/01
12/26
73/02
74/02
49/16
251/04/01
97/01
109/10
90/04
35/17
36/15
76/02
10/15
147/01
168/01
173/01
179/01
9/16
192/04
196/01
274/01
172/01
265/01
257/01
170/01
5/26
177/01
186/01
128/02

MONOKÉSZÍTMÉNY NEVE

Acidum oxalicum
Acidum phosphoricum
Acidum sulfuricum
Aluminium oxydatum (Alumina)
Antimonium sulfuratum aureum (Stibium sulf. auran.)
Argentum metallicum
Aurum metallicum
Aurum muriaticum
Bromum
Calcium carbonicum hahnemanni (Conchae)
Cuprum metallicum
Cyclamen europaeum
Digitalis purpurea (Digitalis)
Ferrum iodatum
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Graphites
Kalium bichromicum (Dikalium-dichromicum)
Magnesium metallicum (Magnesium)
Millefolium (Achillea millefollium)
Natrium chloratum (Natrum muriaticum)
Nitricum acidum
Opium
Palladium metallicum
Petroleum
Phosphorus
Platinum metallicum
Plumbum metallicum
Ricinus communis
Selenium metallicum
Senna
Stannum metallicum
Strychninum phosphoricum
Sulfur
Tellurium metallicum
Valeriana (Valeriana officinalis)
Zincum metallicum
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POTENCIA
5CH 9CH 12CH15CH 30CH 200CH
A gyakrabban javasolt hígítások X-el
jelölve
x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

oxálsav, fém
ezüst, arany,
ólom, platina,
cink, grafit,
számos
szervetlen só
(vas-foszfát,
kálium-bikromát,
nátrium-klorid)

Néhány olyan
anyag, amely a
hagyományos
gyógyszereknek
is alkatrésze
(digitálisz,
kamillavirág,
ópium, szenna,
sztrichnin,
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A szerek készítésének módja
Hahnemann eredeti előírása szerint minden egyes hígítási lépés után az üvegcsét
tízszer erőteljesen hozzá kellett ütni egy bőrlaphoz.
Ma már gyártósorok kaphatók

1:99 arányban friss vízzel
hígítja a megmaradt
folyadékot
…és ezt ismétlik sokszor
betöltés

ütögetés

kiürítés
ember

potenciáló
gép

50 g

500 g

energiabevitel (?!) ütéssel történik
ütközési
gyorsulás
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Kutatások a homeopátia igazolására
Bár a homeopátia hatásosságának bizonyítására sok kísérlet történt, nincs
meggyőző és reprodukálható klinikai vizsgálat, amely a placebohatáson túli
hatásosságát érdemben alátámasztaná.
Jacques Benveniste
és munkatársai
1998 Nature

influenzaellenes szer
cáfolatot
ugyancsak
a Nature-ben

2 x 250 beteg

25 fő

szabálytalan koncentráció- (potencia-) függés
hibahatáron belüli effektus
35
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A kémikus kétségei
• a hatóanyag-tartalom hiánya
• informatikai képtelenség
• a jól definiált fizikai-kémiai fogalmak önkényes (sőt megtévesztő) használata
A gyógyszertan alapvető tétele, hogy az adag és a hatás egyenes (és nem
fordított) arányú összefüggésben van
• Oldatok (homogén rendszerek) esetén a D23-nál nagyobb hígításban már nincs
eredeti molekula, figyelembe véve az Avogadro-számot.
• Heterogén rendszerek esetén (porok hígítása tejcukorral) a helyzet
nagyságrendekkel „rosszabb”,
• kolloid méretekig (100 nm) lehet az anyagot eloszlatni - D14
• porítással (ez a homeopátia eljárása) kb. µm szemcseméret - D11
• Cianid egészségügyi határértéke az ivóvízben 5 x10-5 g/L, ez a koncentráció
már ártalmatlan, ezt a hígítást a homeopátia D8-nál éri el (hatékony szer)
• D50 azaz 1050 hígítás (potenciálás) esetén a Föld térfogatának 1000-szeresében
36
lenne 1 molekula
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A homeopátiás szerek tisztaságának és analitikájának kérdése
• 20 kilences tisztaságú hígítószerek használatát kívánná meg
• nincs is vegyszergyár, amelyik 6 kilencesnél tisztább terméket forgalmazna.
• nincs olyan analitikai eljárás, amely képes lenne az elemzésre (10-9 – 10-10)
• a hígító szerek (alkohol, víz, tejcukor) maguk is tartalmaznak szennyezéseket

10-12

D12

10-6

D6

Vessük ezt össze a D20-as homeopátiás vas-, higany-, ezüst- arany- stb. készítményekkel.
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Információ és dinamizálás
Hígítás ellentmond a józan észnek is, ezért újabb magyarázatokat kellett kitalálni
1. Emlékezet elve. A jelen nem lévő eredeti hatóanyagra jellemző információ
kódolva megmaradnak a hígítószerben
2. Ez megsokszorozódik az ütverázáskor (dinamizáció). Az elmélet
belebonyolódik a kavitáció kérdésébe is (mechanokémia).
De
1. Az információ jól definiált fogalom az egzakt tudományokban (informatika)
2. Anyaghoz van kötve (winchester, genetikai kód, zenemű-hangszer)
3. Az elemek, vegyületek információtartalmát kémiai tulajdonságnak nevezzük
4. Ez tényleg változhat a hígítással, aprítással (disszociációfok, kolloidok)
5. Nincs semmilyen kémiai tapasztalat arra, hogy az oldószer átvenné az oldott
anyag kémiai tulajdonságait
6. Milyen gyógyászati információja van pl. egy darab fém vasnak, aranynak,
cinknek?
7. És miért jobb e tekintetben az oldószer információja, mint az eredeti anyagé?
38
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Információ és dinamizásás
De
1. A dinamizálásban esetleg keletkező gyökök (szabad oxigén, hidrogén) gyorsan
relaxálódnak
2. Ennek semmi köze az ősextraktum molekuláihoz
3. Szilárd por (laktóz) esetén ez a teória nem alkalmazható
4. A kavitációs lyukak milyen újabb gyógyászati információt hordoznak?
5. A homeopatikus szerek lejárati ideje egységesen 5 év. Ez lenne tehát
mindenfajta információ és szerkezetváltozás felezési ideje?
Elgondolkodtató gyakorlati példák
1. Van-e ipari (nem gyógyászati) eljárás a kémiai tulajdonságok ilyen átvitelére?
2. A tiszai cianidszennyezés után a Tisza vize mint homeopatikus gyógyszer
3. A Duna vize, mint homeopatikus gyógyszer (sok homeopátiás szer, sokszoros
kavitáció azaz potenciálás)
Úgy tűnik a vízszerkezet és annak módosítása az áltudományok kedvenc területe.
39
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Az energia a posztmodern gondolkodásra
jellemző szemantikus zűrzavar mintapéldája.
Ez végzetes lehet olyanok számára, akiknek
nincs tudományos alapképzettségük.

Homeopátia
A dinamizálás során a szer különleges állapotba kerül
új „erők” és/vagy „energiák”

Alternatív orvoslás "alternatív" energia
• az energia kifejezést csak szimbolikusan alkalmazza
• nincs egzakt definíció
"negatív energia " úgymond betegséget, egészségi problémákat okoz
A fizikában, kémiában az erő (N) és az energia (J) jól definiált fogalom
Potenciálás (ütögetés, dörzsölés) a felvett energia → belső energia (hő)
(termodinamika I. főtétele)
A biofizika szempontjából
• nincs az emberek számára elsődlegesen pozitív vagy negatív energia
• ugyanaz az energia lehet ártalmas vagy jótékony, attól függően, hogy mennyit
nyel el belőle az emberi test (Röntgen, mikrohullámú melegítés)
• nincs elsődlegesen földi vagy kozmikus energia, az élő rendszerekre jellemző
energia
40
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Üzlet és környezetszennyezés?
A homeopátia könyörtelen gazdasági érdek
dollármilliárdok
egy doboz Oszcillococcinum 990 Ft.
Költségek
• nincs szükség komolyabb gyógyszeralapanyagra
• a termelés lényegében csak a kiszerelésből áll
• a dinamizálás is tejesen automatizált lehet
• Egyetlen darab hangyából annyi homeopátiás szert lehet készíteni (neve: Formica
rufa), amennyi elég egész Európának
• Az Oscillococcinum kacsamájból készül, C200 hígítással. Forgalma az USA-ban
évente 20 millió dollárnyi. A hígítás akkora, hogy elegendő minden évben csak
egyetlen kacsát leölni, hogy ellássa a teljes Egyesült Államokat. Ez az állat tehát a
húszmillió dollárt érő kacsa.
Környezetszennyezés
1 liter D200-as szerhez 200 L etanol kell.
Közben kidobnak 199 L alkoholt. Ez homeoptátiás szer D2-D199 töménységben.
41
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Vörösmarty Mihály fantáziáját is megihlette.
HAHNEMANN
Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán,
S durva csatájok közt kín vala élni tovább.
De te jövél, s a parányokból felidézted az alvó
Szellemeket, s küldéd mesteri bűvöd alatt.
S újra szelíd nemtők kísérik az emberiséget,
És a halál retteg gyötreni áldozatit.
Meghaltál, hogy kötve ne légy egy testhez örökké:
S lelked az ős elemek gyógyerejébe vegyűlt
(1844)

Vörösmarty mentségére –
nem ismerhette az antibiotikumokat, a CT-t de még az Avogadro-számot sem.
42

ELTE Kémiai Intézet

Pi-víz és társai

Alkímia ma

Deutériumban szegényített víz
Deutérium
A deutérium (D) a hidrogén egyik izotópja. Az atomtömege kétszer akkora, mint a
közönséges hidrogéné (H), mert az atommagja 1 proton mellett 1 neutront is
tartalmaz.
A természetben az aránya
H
99,9885%
D
0,0115%
Az izotópok kémiai tulajdonságai nem pontosan azonosak (egyensúlyok,
reakciósebesség). Izotópeffektus
Példa
forráspont

H2O

D2O

100,00 oC

101,42 oC

A D/H atomarány a természetes vízben kb. 150 ppm (azaz a vízben egymillió
hidrogénatom között 150 deutériumatom található).
Egyenlítő 155 ppm
Kanada északi része, a kontinensek belseje 135-140 ppm
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A deuteriumban csökkentett víz − gyógyhatásúnak mondott anyag
Egy átlagos ember szervezetében kb. 0,6-0,7 g deutérium van.
„A deutériumkoncentráció csökkentése stresszt jelent a
sejtek számára. Ezt csak az egészséges sejtek élik túl, mivel
ezeknek ép a genetikai állományuk és az anyagcseréjük. A
rákos sejtek nem tudnak alkalmazkodni a megváltozott
körülményekhez, és beindul a sejtelhalás.”
Somlyai Gábor
Érvek mellette ± ellene
+ orosz Mars utazási terv
+ törzskönyvezett állatgyógyászati szer
(Vetera-DDW-25® A.U.V.)
- deutériumos vegyületek reakciósebessége kisebb
- miért éppen a tumorsejtek reagálnak a deutériumtartalom
megváltoztatására, más sejtek pedig nem
Publikálása
• nem tudományos nemzetközi folyóiratokban
• főleg reklámízű magazinokban
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deutérium
125 ppm
1155 Ft
105 ppm (kb. sarkvidéki jég, hegycsúcsok)
85 ppm
3485 Ft

Alapanyag - Óbudai Gyémánt
nátriumban szegény, kalcium-,
magnézium-hidrogénkarbonátban gazdag
elismert ásványvíz.

1-2 hónapos kúra a
kb. 70 000 Ft – 210 000 Ft

Az előállítás lehetséges technológiája
A fordított célú eljárás – a dúsítás – régóta ismert
.
• sokszoros (30-50-szeres) desztilláció
• izotópcsere D2O és H2S között
Drága eljárások

45

ELTE Kémiai Intézet

Pi-víz és társai

Alkímia ma

Az orvosi kételyeket csak idézem (nem vagyok hivatott):
• a klinikai tesztek csak kis mintával
• módszertani hibák (pl. a meglepő eredmények nem elég részletes körüljárása)
• a hatásmechanizmus magyarázata gyenge lábakon áll
• nem közölték le eredményeket külföldi szakmai lapokban

Kémikus szemmel
jó
• Ez az anyag legalább létezik.
• Klinikai és fizikai-kémiai (KFKI) vizsgálatok vannak
kétely
• Más földrajzi szélességen más-e a rákos megbetegedések aránya?
• Hogyan mérik meg a deutérium tartalmat? (tömegspektrométer)
• A hatás tekintetében a víz más összetevői is lényegesek
• A gyógyszergyártók miért zárkóznak el?
• Izotópcserés reakcióval lecsökken a szervezet teljes deutériumtartalma?
• Mi a szervezetből távozó víz D/H aránya?
• A koncentrációcsökkentés gondolatát nem a homeopátia idézte-e fel?
Humán gyógyszerként való törzskönyvezését az Országos Gyógyszerészeti
Intézet visszautasította, mivel a klinikai vizsgálatok nem bizonyították annak
kedvező hatását.
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A Gazdasági Versenyhivatal közleménye (2009. március)
Reklámjaiban rákellenes gyógyhatást tulajdonított Preventa nevű termékeinek a forgalmazó
Hyd Kft., ám állításait nem tudta igazolni. Emiatt a vállalkozásnak 5 millió forint bírságot kell
fizetnie.
A versenyhatóság kifogásolta, hogy a termékeknek a kommunikációs anyagokban feltüntetett
daganatellenes, egészségre gyakorolt pozitív hatását az Országos Gyógyszerészeti Intézet
(OGYI) által elfogadott humán klinikai vizsgálatokkal nem támasztották alá.
A gyógyszertörvény értelmében gyógyszer csak akkor kerülhet forgalomba és akkor
alkalmazható, ha azt az OGYI a gyógyszer-törzskönyvbe bejegyezte és a forgalomba
hozatalát engedélyezte. Gyógyhatást akkor lehet egy készítménynek tulajdonítani, ha a
hatásokat vizsgálatokkal igazolták, melyek eredményeit az OGYI elfogadta.
Ha valaki nem törzskönyvezteti termékeit, de állítja azok gyógyhatását, akkor tisztességtelen
előnyre tesz szert olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek a szabályt betartva, a
kapcsolódó költségeket és időveszteséget is vállalva járnak el.
A GVH engedélyezte, hogy a vállalkozás a bírságot részletekben fizesse meg. A GVH
ugyanis értékelte, hogy a vállalkozás – a lehetőségeihez képest – jelentős összegeket költ
tudományos kutatásra, és a Preventa termékhez hasonló, de más összetételű készítmény
humán gyógyszerként való törzskönyveztetésének elérésére. A részletfizetéssel a büntetés
nem akadályozza a gyógyszerként való törzskönyvezés folyamatát.
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A Gazdasági Versenyhivatal közleménye (2009. március)
Reklámjaiban rákellenes gyógyhatást tulajdonított Preventa nevű termékeinek a forgalmazó
Hyd Kft., ám állításait nem tudta igazolni. Emiatt a vállalkozásnak 5 millió forint bírságot kell
fizetnie.
A versenyhatóság kifogásolta, hogy a termékeknek a kommunikációs anyagokban feltüntetett
daganatellenes, egészségre gyakorolt pozitív hatását az Országos Gyógyszerészeti Intézet
(OGYI) által elfogadott humán klinikai vizsgálatokkal nem támasztották alá.
A gyógyszertörvény értelmében gyógyszer csak akkor kerülhet forgalomba és akkor
alkalmazható, ha azt az OGYI a gyógyszer-törzskönyvbe bejegyezte és a forgalomba
hozatalát engedélyezte. Gyógyhatást akkor lehet egy készítménynek tulajdonítani, ha a
hatásokat vizsgálatokkal igazolták, melyek eredményeit az OGYI elfogadta.
Ha valaki nem törzskönyvezteti termékeit, de állítja azok gyógyhatását, akkor tisztességtelen
előnyre tesz szert olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek a szabályt betartva, a
kapcsolódó költségeket és időveszteséget is vállalva járnak el.
A GVH engedélyezte, hogy a vállalkozás a bírságot részletekben fizesse meg. A GVH
ugyanis értékelte, hogy a vállalkozás – a lehetőségeihez képest – jelentős összegeket költ
tudományos kutatásra, és a Preventa termékhez hasonló, de más összetételű készítmény
humán gyógyszerként való törzskönyveztetésének elérésére. A részletfizetéssel a büntetés
nem akadályozza a gyógyszerként való törzskönyvezés folyamatát.

Tanulság ebből (is)

Nagyon sajnálatos, hogy a szakmai kérdés nem tudományos
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fórumokon, hanem jogi és gazdasági vonalon dől el.
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Gyanús, ha
1. A felfedező a felfedezést közvetlenül a médián keresztül adja közre és
nem a szaklapokban
2. A felfedező azt állítja, hogy komoly gazdasági erők próbálják
megakadályozni a munkáját
3. Az effektus a kimutathatóság határán van
4. A bizonyítékok anekdotákon alapulnak
5. A felfedező azt állítja, hogy hinni kell benne, mert ez évszázados tudás
6. A felfedező elszigetelten dolgozott
7. A felfedezés eddig nem ismert természeti törvények létét feltételezi

Szkeptikus konferenciák
Budapesti Szkeptikus Konferencia, BME, február
http://szkeptikus.bme.hu/
Székesfehérvári Szkeptikus találkozó, november
http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus/
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Köszönet
az együttműködő
kollégáknak
Barkács Katalin
Bernád Csaba
Főző Attila
Hegyes Éva
Himics Friderika
Rohonczy János
Zsély Mária és István

Köszönöm a
figyelmüket!

az idézett,
de névvel nem hivatkozott
szerzőknek
Beck Mihály
Görög Sándor
Härtlein Károly
Hraskó Péter
Kerti József
Rák Kálmán
Vassy Zoltán
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