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Apokalipszis??  De hiszen már régen benne vagyunk!!

A következő írás nem azoknak szól, akik úgy gondolják: "mi közöm hozzá", és az Olvasót ennek 
elolvasása  után  biztosan  elfogja  a  nyugtalanság.  De  inkább  kapjunk  sokkot  és  ezután 
cselekedjünk, mintsem csak nézzünk és ezután csak sopánodjunk!
János jelenéseinek könyvében,  a 16.  fejezetben olvashatunk Isten haragjának hét  csészéjéről, 
amelyekkel az emberek az utolsó időkben fognak találkozni.
Akár hiszünk a Szentírásban, akár nem - a próféciák semmi esetre sem változnak meg.
Ezen próféciákat nevezik az apokalipszis leírásának. Közülünk sokan talán szeretnék hinni, hogy a 
meghirdetett  csapásokig  még elég időnk van.  Talán lesz  valamikor  egy "nagy durranás"  és a 
csapások  csoportosan  fognak  megjelenni?  Először  én  is  így  gondoltam!  Valamikor  azonban 
feltűnt, hogy környezetünk összes vize már mélyzöld, még a leggyorsabban áramló folyóké is!
"A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és 
minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a 
vizek  forrásaiba,  és  azok  vérré  változtak"  (Jelenések  könyve,  16,3-4;  Magyar  Bibliatanács 
fordítása).
Elsőként talán ez tűnik fel: "és az olyanná lett, mint a halott vére." Egy halott embernek azonban 
már nincs vére, hanem az gyors ütemben lebomlik egy olyan folyadékká, amelyben szétválik a 
vérsavó a vörös vértestektől és más szilárd testektől. 
És ha most megnézzük a vizeinket, ott is két különböző szervezetet láthatunk: egyrészt magát a 
tiszta vizet, másrészt pedig az abban található algákat és más szennyeződéseket.
De mi nem csak a felszíni vizekkel vagyunk kapcsolatban, hanem az olyan vizekkel is, amelyeket 
nem láthatunk!

Minden  élőlény,  ember  állat  és  növény  90  %  feletti  arányban  vízből  épül  fel.  Legalább  ez 
egészséges? Nézzünk csak együtt utána!

Először  2004.  decemberében  tudósított  az  ARD  és  a  ZDF  a  hihetetlen  németországi 
erdőpusztulásokról. Hivatalos adatok szerint a német erdők már  75%-a a kipusztulás közelében 
van!  Ez  hihetetlen  számnak tűnik,  és  normális  esetben népünknek erre  vészkiáltással  kellene 
reagálnia, egy jó kormányt pedig azonnali cselekvésre kellene kényszerítenie!!  
Már  évek  óta  egy  kelet-európai  országban  élek,  és  meg  kell  mondanom,  itt  is  ugyanúgy 
haldokolnak az erdők. Az újságok mind gyakrabban tudósítanak erről. De az "uralkodó osztály" és 
"Rabsz  Olga"  ill.  "Zsíros  B.  Ödön"  átlag  állampolgár  egészen  szenvtelenül  szemléli  az 
eseményeket: "akkor majd ültetünk új fákat, és minden újra szép és egészséges lesz"!
Micsoda  tévedés!  Óriási  melléfogás!  Itt  Magyarországon  már  sok-sok  éve  mindenütt  új  fákat 
telepítenek, miután előtte milliónyi erős fát kivágtak. De - most már jó néhány elteltével is - a fiatal  
fácskák ceruzaként állnak a domb- ill. hegyoldalakon, és a szép lombkorona helyett csak néhány 
nyomorúságos levelecskét lenget a szél a csúcsukon. Ezt "seprőcsemetének" is nevezhetjük. Hát 
ezek lennének a kivágott erdők utánpótlásai, …. nőni azonban nem nőnek! Nem is tudnak!
Ugyan mi lehet az oka?
Nos, a növények sejtjeit (éppúgy, mint a bennük  lévő nedvességet) éjjel-nappal mikrohullámok, 
ELF-(=nagyon alacsony frekvenciájú) hullámok, radar- és más technikai sugárzások bombázzák. 
Ebben  különösen  a  mobiltelefonjaink  nagyfrekvenciás  sugárzása  játssza  a  fő  szerepet!  Egy 
biológia sejtnek azonban csak 2000 impulzust (hasonlóan egy dobbal ütött taktushoz) kell egymás 
után ahhoz kapnia, hogy feladja/abbahagyja a saját maga vezérlését!!

Itt utalok egy interjúra, amelyet az ismert feltaláló és kutató Dr. Patrik Flanagen adott 2004. január 
26-án  az  úgynevezett  "Jeff  Rense-Radio  Show"-ban,  és  amelyben  ennél  még  sokkal 
részletesebben  is  foglalkozott  ezzel  a  technikai  sugárzással,  mivel  ezt  ma  már  "nyíltan", 
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eszközként  is  felhasználják  a  tömegek  szakadatlan  tudatmanipulálására!  Vagy  talán  már  látta 
valaha az "influenza-hullámot" nyomulni? Ugyan ki  az,  aki  mindig időben bejelenti  ezt,  talán a 
háziorvosa a szomszédból? Honnan lehet tudni már előre, hogy mikor melyik influenza-hullám ér 
ide? Biztosan táviratot küldött előbb "Névtelen úrnak", amelyben pontosan megjelölte érkezésének 
pontos helyszínét  és idejét.  És természetesen megnevezte a szükséges ellenszert  is,  amelyet 
"népoltásként" be kell adni! ……
Ez az oka a hihetetlen erdőpusztulásnak – a láthatatlan, technikai sugárzás!
Semmi  köze  sincs  a  "savas  esőkhöz"  és  más  efféle  badarsághoz!  A  városi  emberek  sokkal 
kevesebbet értenek meg ebből, de a vidéken élők naponta szembesülhetnek ezzel, ha egy kicsit is 
odafigyelnek.  Chris  Morton  és  Ceri  Luise  Thomas  könyvében,  "Az  Istenek  könnyei"-ben  egy 
kristálykoponya határozottan kijelenti  egy médiumnak, hogy a sugárzások rendkívüli  mértékben 
károsítani fogják az embereket, állatokat, a vegetációt és az atmoszférát.
Mint azt már korábban is jeleztem e folyóirat egyik korábbi számában, ezek a technikai sugárzások 
okozzák a milliók számtalan "betegségét" Németországban és Európában, amelyekre időközben 
még az orvosok sem tudnak nevet adni, de ezek okozzák a fülzúgást és az úgynevezett allergiák 
mindenféle fajtáját is.
Az erdők világszerte tömegesen pusztulnak ki! (mellékesen megjegyezve: ismer még egyáltalán a 
környezetében olyan valakit,  aki  tényleg teljesen "egészséges"?)  Nem csak egyes fák,  hanem 
egész erdők vesznek oda. Legalábbis az, amit az ember még eddig meghagyott. A "savas eső" 
meséjét már nem lehet megetetni az emberekkel, mert már jó néhány milliót  "kaszáltak" ezzel. 
Inkább diszkréten elhallgatják a problémát (még akkor is, ha ez erdészek eközben riadót fújnak) – 
nem jó  az,  ha a  nép nyugtalanná  válik!  Úgysem tudjuk  a  megoldást!  Vagy tényleg komolyan 
gondolja, hogy a világ bármelyik kormánya is támogatni fogja ill. elő fogja készíteni a mobiltelefon-
hálózatok, a GPS vagy a TV-adások leállítását?
Gyakran  volt  alkalmam  megfigyelni,  hogyan  halnak  meg  lassan  a  fák:  először  leáll  bármiféle 
további növekedésük. Ha a fáról a koronaalakításhoz ágakat kell lemetszeni, nem hajt új ágakat. 
Évekig lehet várni rá … ám az új ágak mégsem kezdenek el nőni. Ha mégis hoznak új hajtásokat, 
akkor ezek is csak egy, de legfeljebb két hétig élnek. Azután elfeketednek és elégnek, mintha egy 
röntgenkamrában kellett volna állniuk!  Igen, jól  olvasta! Ha a fa mégis új ágakat hajtana, azok 
ugyanígy elhalnak! És ez egymás után többször is lejátszódhat egy éven belül! Az eredmény: a fák 
csak minimális törzset és ágakat  hajtanak,  a korona pedig egyre szánalmasabban fog kinézni. 
Évről-évre egyre kisebb lesz, míg egyszer csak a fa kipusztul, és kísértetként áll a tájban. Ezután 
jönnek a magyarázatokkal: "már évekkel ezelőtt kiszáradt", vagy "10 éve megjelent itt az amerikai 
szövőlepke, és ennek a hernyója most felzabálta a fát" (hogy is vándorolt ide a lepke vízum nélkül, 
milyen repülővel érkezett, és hol is rejtőzködött az utóbbi 10 évben?) stb. A tény viszont az, hogy a 
"kártevők" csak az olyan növényeket és fákat támadják meg és kezdik fogyasztani, amelyek már 
betegek és sérültek. Innen ered a nevük is:  "kártevők" Az ilyen állatok viszont  az egészséges 
növényeket  semmi esetre sem támadják  meg! Ez a bölcsesség azonban "tudósaink"  számára 
természetesen teljesen ismeretlen.
Az egészben az a közönséges dolog, hogy ránézésre tényleg "kiszáradt" a fa. A fa-"hullát" aztán 
minél hamarabb ki kell vágni, hogy ne is legyen szem előtt. Hála Istennek maradt még néhány fa!

Ha azonban megnézzük egy ilyen kivágott fa törzsét a vágás helyén, látható, hogy belül már nem 
is maradt egészséges gesztrésze, hanem csak egy sötét, rothadt vagy beteg szövet. Az évgyűrűk 
alapján  csodálatosan  megállapítható,  hogy  a  fa  pusztulása  már  legalább  10  évvel  ezelőtt 
elkezdődött.

Próbáljuk meg összefoglalni a fentieket:
már csak erdeink 25%-a mondható egészségesnek. Utánpótlásra alig gondolhatunk, mert a friss 
ültetésű fák sem tudnak növekedni. Az egészséges fa, amely normális esetben a gyökereivel leköti 
a talajvizet, s ezt a nedvességet a törzsön keresztül a koronáig szállítja, el is párologtatja ezt a 
hihetetlen mennyiségű vizet. Egy erőteljes, közepes méretű fa akár 5 tonna vizet is elpárologtathat 
naponta.  Igen,  jól  olvasta!  Aki  valaha  is  metszett  már  tavasszal  diófát,  láthatta,  hogy  milyen 
hihetetlen  mennyiségű  vizet  (nedvességet)  szállít  a  koronához.  Tényleg  egy  kis  "hidraulikus 
daruról" van szó. Fák nélkül a talajvízszint rendkívüli mértékben lecsökken, és eljöhet az az idő, 
amikor a megmaradt fák már nem érik el gyökereikkel a talajvizet.
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A fák által elpárologtatott vízből keletkeznek a felhőink. Ha azonban betegek az erdőink, már nem 
tudnak elég vizet elpárologtatni, nem keletkezik felhő, vagy csak nagyon gyéren. Emiatt azután 
kevés lesz a csapadék is – vagyis egyszerűen összefoglalva: elképzelhetetlen szárazság alakul ki!
Még akkor is, ha pillanatnyilag sok esőnk is van, ez nem változtat a tényen, hogy erdő nélkül nincs 
eső,  és  világméretű  szárazság  van  kialakulóban!  Viktor  Scahuberger  munkáiban  bőven 
olvashatunk erről is, ő már kereken 50 évvel ezelőtt megjósolta a jelenlegi problémánkat.
Az, hogy egy leveleket alig tartalmazó, beteg fa a szén-dioxidot sem tudja átalakítani oxigénné, 
leolvashatjuk az öt ujjunkról is! És ugyan ki fogja a jövőben megtermelni az oxigént számunkra? 
Talán  a  McDonald  vagy  a  Bayer  Leverkusen?  Ugyan  ki  élhet  közülünk  oxigén  nélkül? 
Végeredményként: légkörünk is lépésről-lépésre egyre szegényebb lesz oxigénben. Ez ismét azt 
okozza, hogy sokan fognak megbetegedni, mert kapkodni fognak oxigén után, mint egy szárazra 
vetett hal! Mi magunk vagyunk azok, akik beteljesítjük az apokalipszis jóslatait.
Végre elértük azt, hogy megöltük a természetet körülöttünk, és talán saját magunkat is!
Marad a kérdés: mit tehetünk?
Mivel azzal semmi esetre sem számolhatunk, hogy a világ bármelyik kormányzata is leállítaná a 
mobiltelefon-,  rádió-  és  tévétornyok működését  vagy akár  a  műholdas  adatátvitelt  is  (naponta 
kereken 8000 műhold kering körülöttünk a világűrben, amelyek éjjel-nappal sugároznak ránk), meg 
kell kísérelnünk nüvényeinket és fáinkat megvédeni az elektroszmogtól.
Van-e esetleg ilyen védekezési lehetőség?
Van bizony! De ehhez mindannyiunknak tenni is kell érte valamit.
Szerezzünk be egy tetőfedő mestertől vagy egy építőanyag-telepről egy csomag rézszeget. Ezeket 
tetőfedéshez használják, és 3…5 cm a hosszuk, szokásos átmérőjük pedig 2…5 mm.
Szerezzünk be egy bádogostól egy darab tiszta, lehetőleg vastag cinklemezt! Ezt a lemezt Titan-
lemeznek  is  nevezhetik,  de  ez  esetben  a  TITAN  a  cég  nevére  utal,  nem  pedig  a  minőségi 
megjelölésére. Ebből a lemezből vágjunk kis csúcsos háromszögeket 2…4 cm oldalhosszal és kb. 
0,5…1 cm-es szélességgel.
Egy  kis  kalapáccsal  verjünk  bele  egy  rézszeget  a  fa  törzsébe,  kb.  25  cm-re  a  talaj  felett.  A 
rézszeggel szemközti oldalon (vagyis a fa átellenes oldalán) kalapáljuk bele a cinklemez csúcsát a 
fa törzsébe! Sajnos tudomáson szerint nincs olyan szeg, amely csak cinkből készülne, mert ha 
lenne,  az  nagyon  megkönnyítené  a  munkánkat.  Szükség  esetén  egy  erős  cinkbevonattal 
rendelkező vasszeg is használható, de csak rövid ideig, mert a cink és a vas hamarosan elkezd 
rozsdásodni, és ez nem tesz jót a fának. Az is megoldás lehet, ha a cinklemezt duplán vesszük és 
ezt összekalapáljuk. Adott esetben ebből egyfajta erősebb cinkszeg is kivágható.
Mindkét  szeget  olyan  mélyre  kell  beütni  a  fakérgen keresztül  a  fatörzsbe,  hogy azok  minden 
esetben elérjék a fa gesztrészét.
Honnan lehet tudni, hogy jól működik-e a fa "akupunktúrázása"? Ennek megállapításához csak 
egy kis elektromos mérőkészülék kell, néhány száz vagy ezer forintért már kapható ilyen. Ennek 
két érzékelőjével meg kell érinteni az előbb bekalapált csapokat közvetlenül a beütésük után, és 
meg  kell  mérni  a  két  pólus/szög  közötti  feszültséget.  Ha  az  "akupunktúrás  tűk"  megfelelően 
illeszkednek, akkor mindig 0,80 és 1,025 V közötti egyenfeszültség mérhető. Ha a feszültség ennél 
kisebb, akkor mindkét szöget meg kell  próbálni  mélyebbre ütni,  amíg el nem érjük a megadott 
feszültséget vagy érdemes rögtön két szöget egymás mellé beütni.
Ugyanez a folyamat elvégezhető bokroknál is – ez esetben azoban a tűket kicsivel a talaj szintje 
fölött  kell  beütni,  két  –  egymással  szemközt  lévő  –  vastagabb  ágba,  lehetőleg  közel  a 
gyökérzethez. Itt is el kell végezni a feszültségmérést, de itt a feszültségnek kisebbnek kell lennie: 
0,6…1,0 V közöttinek.  
 
Gyakorlatilag  minden  egyes  növény  (még  a  szobanövények  is!)  és  minden  fafajta  ezzel  az 
akupunktúrával érzéketlenné tehető az elektroszmoggal szemben. Az így kezelt növényeknek kell 
egy kis idő – ez akár fél év is lehet, míg megerősödnek. A leggyorsabban a diófáknál figyelhető 
meg  a  pozitív  változás  –  mégpedig  azért,  mert  itt  a  legnagyobb  a  belső  folyadékáramlás. 
Gyümölcsfák esetén az átállás – fajtától függően – kicsit hosszabb is lehet.

A beavatkozás sikerességét csaknem mindig a növények levelein lehet megfigyelni. Míg a teljes 
elektroszmogtól kínzott növények levelei összepöndörödnek és elsatnyulnak, a védett növények 
levelei simák, fényesek és erőteljesen zöld színűek lesznek. Különösen az akupunktúrázott fák 
gyümölcsein érezhető a munkánk sikeressége: alig fordul elő bennük kukac, alig-alig betegednek 
meg és olyan kitűnő ízük van, mint amilyet már régen érezhettünk.
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Ez szép, de próbálja ki mindenki saját maga is!
Mint azt fentebb már jeleztem, kissé fáradságos munka, de mindenképpen megéri!
Amíg itt  vidéken sorra  pusztulnak  ki  a  diófák,  az én fáim gyönyörűen zöldellnek,  pompázatos 
koronájuk van és kitűnő ízű diójuk.
Még valami fontos: e munka során előfordulhat, hogy le kell térdelni a fa vagy a bokor előtt, hogy 
be  tudjuk  verni  a  szögeket/tűket  és  hogy  elvégezhessük  a  feszültségmérést.   Imádkozni 
éppenséggel nem kötelező a fához, de talán egy kis alázatosság benne van a dologban, hogy 
adósai vagyunk a Természetnek. Az is elképzelhető, hogy a fa látja, hogy letérdeltünk előtte és 
egy kissé hálás is nekünk ezért. Gondoljunk arra, hogy minden növény élőlény!

Az  előbbiekben  részletezett  módszer  csak  olyan  növényeknél  használható,  amelyek  még 
valamelyest  egészségesek. Félig vagy már teljesen elpusztult  növények ezzel sem éleszthetők 
újjá. Mivel azonban nem is igazán tudjuk, hogy  egy fa vagy növény mikor "hal meg" igazából (de 
legalább  ott  van  "csontvázként")  mindenesetre  megpróbálhatjuk  feléleszteni,  -  hiszen  úgysem 
ismerjük  a  belső  állapotát.  Ha  a  feszültségmérésnél  0,80  V  adódik,  akkor  az  akupunktúra 
mindenképppen eredményesnek mondható, még akkor is, ha ez a javulás csak később következik 
be.  Gondoljunk  azonban  arra  is,  hogy  végül  is  nem  szükséges  minden  fát  egyenként 
akupunktúrázni. Ha a növények több mint 10%-át ily módon megvédtük, akkor úgyis fellép a "100 
majom esete" (morfogenetikus mezők),  hiszen a fák a föld alatt  egymással úgyis kapcsolatban 
állnak, és kommunikálnak egymással.
Most  már  csak  azt  kérdezem,  hogy  hogyan  óvhatná  meg  egy  erdész  az  összes  erdejét  e 
módszerrel?  Hivatalos  segítség  nélkül  sajnos  ez  sem megy  –  de  talán  Trittin  vagy  Seehofer 
miniszter úr (aki a keletről nyugatra tartó nagy madárvonulást  is levezényelte – természetesen a 
madárinfluenza miatt!) biztosan felajánlja a segítségét! Végül is ezért van ott – vagy mégse? És 
vele együtt egy sor munkanélküli,  akik meg akarják menteni a világunkat – vagy mégse? Vagy 
talán  tiltakozna  az  ellen  a  szakszervezet,  hogy  a  munkanélküliek  díjmentesen  meg  akarják 
menteni a világunkat??
Az, hogy sikerül-e a katasztrófát talán egy kicsit is megállítani, sőt visszafordítani, senki sem tudja 
megmondani. De talán még megmenthetjük fáink és bokraink egy kis részét, amelyek számunkra 
vizet, felhőket, oxigént és gyümölcsöket hagynak "vésztartalék-adag"-ként?
Ha mégsem sikerülne, már előre sajnálhatjuk gyermekeinket. Hogy mi várhat rájuk "élet" jelzővel, 
inkább nem ecsetelném!
Időközben találtam 3 és 5 mm-es vastagságú cinkhuzalt is, amely felhasználható az akupunktúra 
céljaira is. Ez a huzal azonban nagyon lágy, és kis átmérűjű lyukat kell számára a fa törzsébe fúrni. 
Óvatosan! A fa azonnal megpróbálja befoltozni a lyukat, és ezért 3 ill. 5mm-es vékony csigafúrók 
hamar eltörnek. A megfelelő hosszra vágott huzalszeget azonnal be kell kalapálni a fúrt lyukba, 
mert  a  furat  30  mp  múlva  ismét  bezáródhat!  Ha  valaki  nem tud  ilyen  cinkhuzalt  beszerezni, 
megrendelheti azt a cikk szerzőjénél: 1-1 m-es, 3 és 5 mm átmérőjű cinkhuzal (vagyis együtt 2 m) 
összesen 15,--€ + szállítási költség (a pénzt kérem alufóliába csomagolni), ennyit kell az írásos 
megrendeléshez mellékelni.

Mellékesen: elgondolkodott már azon, hogy mi, emberek is nagyrészt vízből épülünk fel, és emiatt 
ugyanolyan betegek lehetünk, mint a fák vagy növények?
Még van segítség!

P. Schneider, vízkutatás,   H- 8747 Garabonc / Magyarország, Balatonmagyaródi út 2.
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