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Nem tévedés: vízkóstolóra voltunk hivatalosak Garaboncra. A házigazda ugyanis vízkutató, ezenkívül 
lelkes sárkányrepülő meg környezetvédő, aki kidolgozta a fa-akupunktúrát…  
 
 
Fehér gyümölcsfavirág-szirmokat röptet a tavaszi szél, s már 
egészen jól melegít a napsugár, ezért a diófa alatt telepszünk le 
vendéglátónkkal, Peter Schneiderrel és feleségével, Marikával. 
A magas német férfi akcentussal, ám nagyon jól beszél 
magyarul, és nevét lefordítva, tréfásan Szabó Péterként 
mutatkozik be. Aztán a rozsdamentes musttartály csapján 
engedi a vizet a poharakba. 
– Na, milyen? – kérdezi. 
– Lágy, kellemes lenyelni… 
Elárulja, hogy az udvari fúrt kútból érkezik a víz a házi speciális 
víztisztító műbe, ami végtelenül egyszerű. Egy vastag csőben 
elhelyezett különleges hullámlemezt forgat a villanymotor, és a 
sajátos áramlások folytán kifogástalan minőségűvé válik a víz. 
Ezt a laborvizsgálatok is igazolják. Tízéves kutatómunkájának 
sűrítményét átfogó, többkilós dossziéból mikroszkópos 
vizsgálatok fotói kerülnek elő. 
– Nagy a baj, mert az emberiség tönkreteszi a környezetet, 
megöli a vizet. Ha az nem mozoghat belső törvényei szerint, 
megromlik. Magyarországon borzasztóan rossz a víz. A felszíni 
vizek is, mert nem engedik kanyarogni a vízfolyásokat, kivágják 
a nádat, a bokrokat, az árnyat adó fákat. Pedig minderre, a 
sötétségre is szüksége van a víznek, hogy meggyógyítsa önmagát. Nézze: ez itt az élő víz szerkezete, ez pedig a 
beteg vízé – mutatja a felvételeket. A jó víz rendezett, virágmintás molekularendszert mutat, a rossz meg 
rendezetlen, tűhegyes formációkat. 
 
Ha a víz él, rendezett szerkezetű. Hogy önmagát megtisztíthassa és egészséges legyen, mozognia kell. 
– Több tisztítórendszert is kidolgoztam: van házi víztisztítóm, tóforrásgépem, ami nagy halastavakba való, aztán a 
kis dísztavak tisztítását szolgáló vízeséskészülékem és trágyalétisztítóm. Ez utóbbi egy német farmon működik 
már, és elégedettek vele. A büdös, káros anyagokkal szennyezett lé újra élő víz lesz. Ezt azért tartom fontosnak, 
mert a trágya sűrűjét kipréselik, filterezik, tüzelésre alkalmas lesz, a megtisztított trágyalé pedig visszajut a 
természetbe. 
– A találmányokból szabadalom lesz? 
– Nehéz elfogadtatni ezt a természetes megoldást. Pedig nem akarok belőle üzletet csinálni, csak azt szeretném, 
ha az új évezredben másképpen gondolkodnának az emberek a vízről, amely nem egyszerűen kémiai képlet, 
hanem élő anyag. Az erről szóló tudást akarom átadni. Ausztriában már készülnek a víztisztítóim, s magam is 
állítok össze néhányat. Szeretném, hogy egészséges vízhez jussanak az emberek, és gyógyult, jó víz kerüljön 
vissza a természetbe. 
A még lombtalan diófára mutat Schneider Péter. 
– Ezt is meggyógyítottam, mégpedig a nedvkeringés alapján, hiszen az is víz. A fák a felettük húzódó 
villanyvezetékek miatt sokat szenvednek az elektromos szmogtól, alig fejlődnek. Kidolgoztam a fa-akupunktúrát: 
keresztirányban egy réz és egy cink huzalszeget ütök a törzsbe, és a két fém kölcsönhatásával keletkező 
bioáram kiküszöböli az elektromos szmog hatását. Azóta gyönyörűen fejlődik a diófám, és bő, ízletes termést 
hoz. A faluvégi fasort is így hoztam rendbe. 
– Mióta él Magyarországon? 
– Már régóta. A kilencvenes években jöttem, és motoros sárkánnyal repültem Zalaegerszeg környékén. Amikor 
megláttam a tájat, azt mondtam, ez az én országom. A repülés volt a hobbim, csakhogy egyszer lezuhantam. 
Szerencsésen megúsztam. Akkor elhatároztam, nem repülök tovább. Ettől kezdve mélyedtem el a vízkutatásban, 
aminek a költségeiből már nagy házat építhettem volna… De megelégedtünk egy kicsivel. A hegyen van egy kis 
szőlőnk, azt műveljük. És persze kóstolgatom a bort. Nemcsak a jó vizet, a jó bort is szeretem. Persze csak 
mértékkel – nevet kacsintva a garabonci vízkutató. 
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