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Nyilvános változat! 
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. Á. ügyvéd és Gyürüsi József ügyvezető által 
képviselt Földelni Jó Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.) és a dr. B. Sz. ügyvéd által képviselt Echo 
Hungária TV Zrt. (1145 Budapest, Törökőr u. 45.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult 
versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t .  

 
 

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Földelni Jó Kft. 2013. január 1-től tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatot folytat, mivel egyes kommunikációs eszközökön megalapozatlan gyógy-, egészség- és egyéb 
hatásállításokat tett közzé a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékekről. 

Az eljáró versenytanács továbbá megállapítja, hogy a Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. az Echo TV 
televíziós csatornán megjelenő „ELEKTRO/SOKKK” című műsor ún. tematikus verziójával szerkesztői 
tartalomnak álcázott reklámot tett közzé. 

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – 
eltiltja az eljárás alá vont vállalkozásokat a fenti magatartástól és arra kötelezi az eljárás alá vont 
vállalkozásokat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül igazolják a Gazdasági Versenyhivatal 
felé, hogy az eltiltásnak megfeleltek, azaz 

- a Földelni Jó Kft. az összes általa alkalmazott kereskedelmi gyakorlatban a kifogásolt (megalapozatlan 
gyógy-, egészség- és egyéb hatásállításokat) törölte, illetve módosította, 

- a Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. az „ELEKTRO/SOKKK” című műsor ún. tematikus 
verziójával kapcsolatban egyértelműen feltünteti (a televíziós csatornán kívül minden egyéb csatornán 
ahol a műsorok elérhetőek, így a honlapjaikon, a Facebook profilokon, illetve a Youtube videómegosztó 
portálon is), hogy fizetett tartalmakról van szó. 

Az eljáró versenytanács továbbá kötelezi a Földelni Jó Kft.-t 600.000 Ft (azaz hatszázezer forint), az Echo 
Hungária TV Zrt.-t 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amely összegeket a Gazdasági 
Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a 
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles 
fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése, illetve az elrendelt 
kötelezettségek nem teljesítése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.  

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként 
postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül 
bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében 
terjesztheti elő. 

 
INDOKOLÁS 

I. 
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A vizsgálat tárgya 
1. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Földelni Jó Kft. 2014. január 4-étől kezdődően az Echo TV 

csatornán megjelenő ELEKTRO/SOKKK című műsorában, televízió reklámjában, honlapján, illetve a 
Youtube videómegosztó oldalon az általa forgalmazott Geo-Connect Pad (alátét) és a Geo-Connect Bed 
(derékalj vagy lepedő) termékekre vonatkozóan közzétett kereskedelmi kommunikációja során 
valószínűsíthetően megalapozatlan módon állította, hogy a termékek alkalmasak 

- betegségek (mint például degeneratív megbetegedések, ízületi- szembetegségek, szív- és érrendszeri 
betegségek, allergia, rákos, gasztroenteriális, autoimmun megbetegedések, ALS betegség, 
cukorbetegség, diabeteses neuropathia, szívszélhűdés, szívroham, sebek, depresszió, 
gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, vérnyomás, szívritmus és cukorszint stabilizálása) 
megelőzésére, kezelésére, gyógyulásának elősegítésére és ezzel a magatartásával a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Fttv.) mellékletének 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával 
valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat; 

- jótékony, egészségre gyakorolt hatás (mint például stressz, fáradékonyság kezelése, izomgörcsök 
feloldása, véráramlás javítása, idegrendszer támogatása) kiváltására, és ezzel a magatartásával az 
Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően 
megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat; 

- további előnyös hatások (mint például alvás, pihenés, relaxálás, ellazulás, koncentráció és 
összpontosítás elősegítése) kiváltására, és ezzel a magatartásával az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) 
pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) 
bekezdésében előírt tilalmat. 

2. A fenti magatartások miatt a Gazdasági Versenyhivatal az Fttv. 26. §-a (1) bekezdésének alkalmazásával 
2015. december 1-jén versenyfelügyeleti eljárást indított a Földelni Jó Kft. ellen. A versenyfelügyeleti 
eljárás kiterjedt az eljárás alá vont 2014. január 4. napjától az ügyindító végzésben1 ismertetett gyakorlat 
megvalósítása során alkalmazott, valamint az ott kifogásoltakkal egyező tartalmú valamennyi kereskedelmi 
kommunikációjára.  

3. A versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően a Gazdasági Versenyhivatal észlelte – a Földelni Jó Kft. 
Vj/123-6/2015. számú adatszolgáltatása alapján –, hogy a Földelni Jó Kft. a vizsgálattal érintett szolgáltatás 
népszerűsítésére alkalmazott kereskedelmi gyakorlatát 2013. január 1. napjától alkalmazta, ezért a 
Gazdasági Versenyhivatal 2016. április 4-én kelt, Vj/123-14/2015. számú végzésével a versenyfelügyeleti 
eljárást kiterjesztette a 2013. január 1. és 2014. január 3. közötti időszakra is. 

4. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. az Echo 
TV-n megjelenő „ELEKTRO/SOKKK” című műsor ún. tematikus verziójában valószínűsíthetően 
szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tesz közzé, és ezzel a magatartásával a két vállalkozás az Fttv. 
mellékletének 11. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § 
(1) bekezdésében előírt tilalmat, figyelemmel az Fttv. 3. § (4) bekezdésében foglaltakra, ezért 2016. április 
19-én Vj/123-17/2015. számú végzésével a versenyfelügyeleti eljárást kiterjesztette annak a vizsgálatára is, 
hogy a kereskedelmi kommunikációkban szerkesztőségi tartalomnak álcázott reklám került-e közzétételre, 
valamint a versenyfelügyeleti eljárásba ügyfélként bevonta az Echo Hungária TV Zrt.-t. 

 
 

II. 
Az eljárás alá vontak 

                                                 
1 VJ/123/2015. számú irat 
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5. A Földelni Jó Kft. 2011-ben alakult. Az eljárás alá vont szerint a vállalkozás célja, hogy tájékoztatást adjon 
az ún. technikai sugárzással kapcsolatban és az ezt kezelni képes Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed 
termékekkel.2 A Földelni Jó Kft. nyilatkozata3 szerint a vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § szerint kkv-nak minősül. 

6. A vállalkozás 2014. évi értékesítés nettó árbevétele 11.641.000 Ft,4 2015. évi értékesítés nettó árbevétele5 
11.375.000 Ft6 volt. 

7. A vállalkozás ügyvezetője és egyik tulajdonosa, Gyürüsi József a beltagja a Geo-Bio Magnetic Bt.-nek7 
(9173 Győrladamér, Dózsa Gy. u. 2/a.).8 A Geo-Bio Magnetic Bt. 2015. évi értékesítési nettó árbevétele 
2.859.000 Ft, ekként az eljárás alá vont kkv-minőségét ezen vállalkozás eredményei sem befolyásolják és 
más kapcsolat- vagy partnervállalkozás sem ismert. 

8. Az Echo TV közéleti-gazdasági hírcsatorna. A műsorszolgáltatót az Echo Hungária TV Zrt. üzemelteti, 
melynek fő tevékenysége a film-, video- és televízió-program terjesztése.9  

9. Az Echo Hungária TV Zrt. kereskedelmi közleményeinek értékesítését, mint bizományos értékesítő a 
[ÜZLETI TITOK] készíti, aki jogosult saját nevében a kereskedelmi közleményekre vonatkozó 
szerződéseket megkötni.10 

10. Az Echo Hungária TV Zrt. 2014. évi értékesítés nettó árbevétele 901.516.000 Ft,11 2015. évi értékesítés 
nettó árbevétele 791.973.000 Ft12 volt. 

 
III. 

Az érintett termékek és azok hatásaira becsatolt bizonyítékok 
11. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed termékeket a Földelni 

Jó Kft. a www.foldelnijo.hu weboldalon működő webshopon, valamint az ELEKTRO/SOKKK adásokban 
megadott telefonszámokon keresztül értékesíti. A termékeket alapvetően az elektroszmog káros hatásaira 
megoldásként kínálja az eljárás alá vont. 

12. A Földelni Jó Kft. nyilatkozata13 szerint a fenti két terméken kívül két kiegészítő terméket forgalmaz, de 
ezekkel kapcsolatban a jelen ügyben vizsgáltnak megfelelő kereskedelmi gyakorlatot nem folytat.  

13. A Geo-Connect Bed terméket a Fit-text Kft. gyártja és a forgalmazására kizárólagos joggal rendelkezik a 
Földelni Jó Kft. A Geo-Connect Pad terméket a Fit-text Kft. az Earthing Distributortól szerzi be.14 

14. A Földelni Jó Kft. előadta,15 hogy egyik termék sem minősül orvostechnikai eszköznek vagy gyógyászati 
segédeszköznek, azonban tervezi a befogadási eljárás elindítását. Ezen túlmenően előadta, hogy minden 
termék mérőműszeres ellenőrzését elvégzik az értékesítés előtt. A mérések Európai Uniós szabványnak 
megfelelően kalibrált készülékekkel történnek, melyet állítása szerint sem orvostechnikai eszköz, sem 
gyógyászati segédeszköz engedélyező szerv nem tud elvégezni eszköz hiányában.  

                                                 
2 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 2. oldala. 
3 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 3. oldala. 
4 VJ/123-16/2015. számú irat melléklete. 
5 http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kereses_merleglista?f=pyT83HE00ZPn71O0XCbhJA%3d%3d&so=1 
6 VJ/123-38/2015. számú irat 
7 http://www.geobiomagnetic.hu/index.php?page=bemutatkozas 
8 VJ/123-37/2015. számú irat 
9 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 2. pontja. 
10 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 3. pontja. 
11 VJ/123-16/2015. számú irat melléklete. 
12 http://e-beszamolo.im.gov.hu 
13 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-12/2015. számú adatszolgáltatás. 
14 VJ/123-12/2015. számú adatszolgáltatás 2. sz. melléklete. 
15 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-12/2015. számú adatszolgáltatás. 

http://www.foldelnijo.hu/
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15. A termékek ára a következő a vizsgált időszakban (nem tekintve egyes speciális akciókat):16 

- 1 db Geo-Connect Pad (alátét) 24.600 Ft, 2 db Geo-Connect Pad 20.900 Ft / db 

- 1 db Geo-Connect Bed (derékalj) 46.700 Ft, 2 db Geo-Connect Bed 37.400 Ft / db 

16. A Földelni Jó Kft. a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékek értékelésével kapcsolatban a 
következő szakvéleményt, mérési eredményt és tanúsítványt nyújtotta be:  

- Szakvélemény a gyapjú mágneses alsótakaró sugárvédelmi méréséről17 (Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ, Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet, Ikt. szám: 4020/05, Vizsgálati jkv. közp. ikt. sz.: 8120, Megrendelő neve. Fit-Text 
Kft., Mérési eredmények értékelése: A vizsgálati jegyzőkönyvből megállapítható, hogy az 
alsótakaró felszínénél mindenhol a lakosságra megengedett érték alatti mágneses tér található, ezért 
az attól eredő egészségkárosodással nem kell számolni.) 

- Polab Laboratorio Elettromagnetico: IEEE Std 299-1197,18 „Standard method for measuring the 
effectiveness of electromagnetic shielding” mérés (IEEE Std 299-1997), olasz nyelvű vizsgálati 
eredmény (az ellenállás és a frekvencia mértékére) , Pescot+Ag nevű anyagra, 2003. február 12. 

- A Fit-text Kft. nyilatkozata,19 amelyben kijelenti, hogy a Földelni Jó Kft. részére gyártott Geo-
Connect Bed elnevezésű termék gyártási anyaga Pescot+Ag, illetve tartalmazza a Polab Laboratorio 
Elettromagnetico olasz nyelven becsatolt vizsgálati eredményeinek magyar nyelvű fordítását. 

- Az EUROCERT Minősítő és Tanúsító Kft. Tanúsítványa,20 miszerint a Fit-text Forgalmazó és 
Gyártó Kft. minőségügyi menedzsment rendszert vezetett be és működtet, amely megfelel az MSZ 
EN ISO 9001:2001 szabványnak. (A tanúsítvány tárgyköre: Gyapjú és egyéb textiltermékek gyártása 
és nagykereskedelme, egyéb nagykereskedelem. Tanúsítvány érvényessége: 3 év. Kelt: Budapest, 
2004. március 1.) 

- Az Earthing márkanevet jegyző cég tulajdonában álló szabadalmak (www.earthing.com/patents)22, 
az Egyesült Államokból importált Geo-Connect Pad is az Earthing termékcsalád része:23 

o US 6,683,779 B2 Personal Body Grounding System (személyes testföldelő rendszer), 

o US 7,212,392 B2 Personal Body Grounding System Instrumentation and Process (személyes 
testföldelő rendszer műszaki felépítése és folyamata), 

o US 7,724,491 B2 Method of treating inflammation and autoimmune diseases (módszer a 
gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésére). 

17. A Földelni Jó Kft. a földelés egészségügyi hatásával kapcsolatban egyrészt teljes terjedelmükben 
tanulmányokat csatolt be angol nyelven,24 másrészt hivatkozott írásokra, tanulmányokra és egyéb 
dokumentumokra.25 Ezen felül a vállalkozás teljes terjedelmében becsatolta az Európai Parlament és a 
Tanács 2013/35/EU számú irányelvét.26 

                                                 
16 VJ/123-6/2015. számú beadvány 14. oldal 
17 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás 5. számú melléklete. 
18 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás 4. számú melléklete 
19 VJ/123-12/2015. számú adatszolgáltatás 7. számú melléklete 
20 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás 6. számú melléklete 
21 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás 13. oldalán hivatkozott a Földelni Jó Kft. az 
internetes linkre, a dokumentumok a VJ/123-27/2015. számú irat mellékleteként nyilvántartottak 
22 VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás 13. oldalán hivatkozott a Földelni Jó Kft. az 
internetes linkre, a dokumentumok a VJ/123-27/2015. számú irat mellékleteként nyilvántartottak 
23 VJ/123-12/2015. számú adatszolgáltatás 2. számú melléklete tartalmazza 
24 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás CD melléklete. 
25 A VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás, valamit a VJ/123-6/2015. számú 
adatszolgáltatás 
26 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 2. számú melléklete tartalmazza, az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU irányelve 
(2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára 

http://www.earthing.com/patents)20F
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1456843200124&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1456843200124&rid=1
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18. Az eljárás alá vont által becsatolt tanulmányok27 és a hozzájuk tartozó, a vállalkozás által készített rövid 
magyar nyelvű összefoglalók28 (idézve) a következők: 

- Chavalier, G., Mori, K., Oschman, JL.: The effect of earthing on human psychology, European 
Biology and Bioelectromagnetics, Jan. 31., 2006 

Tanulmány az éjszakai alvás során történő földelés hatásáról, amely csökkenti, ill. bizonyos 
esetekben megszünteti az alvászavart, bizonyos fájdalmakat és a stresszt 1. rész! 

- Chavalier, G., Mori, K.: The effect of earthing on human psychology Part 2: Electrodermal 
measurements, Subtle Energies & Energy Medicine, Volume 18, Number 3., 2007 

Tanulmány a Föld negatív töltéseinek hatásáról az emberi testre, az autonóm idegrendszerre 
gyakorolt hatásáról valamint a testbe áramló negatív töltésű elektronok antioxidáns szerepéről! 

- Chavalier, G.,: Changes in Pulse Rate, Respiratory Rate, Blood Oxygenation, Perfusion Index, Skin 
Conductance, and Their Variability Induced During and After Grounding Human Subjects for 40 
Minutes, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 16, Number 1., 2010 

Tanulmány az emberi test leföldelése során megváltozott elektrophisiologiai és phisilogiai 
paraméterekkel kapcsolatban, amely pozitívan hat a vér oxigénszintjére, a légzésszámra, a 
pulzusra! 
A fenti paraméterek mérései során bebizonyosodott, hogy az emberi test leföldelése milyen fontos 
szerepet játszik a relaxációban, az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében! 

- Chavalier, G., Sinatra, ST.: Emotional Stress, Heart Rate Variability, Grounding, and Improved 
Autonomic Tone: Clinical Applications, Integrative Medicine, Vol. 10. Number 3., 2011 

Tanulmány a HRV (Heart Rate Variability) pozitív változásáról az emberi test leföldelése során! 
A HRV paraméter javulása révén bizonyítást nyert, hogy a földelés kiegészítő technikaként 
használható a kardiovaszkuláris problémák megelőzésében, enyhítésében valamint úgyszintén 
bebizonyosodott, hogy például a fejfájásra, pánik okozta stresszre a földelés mint kiegészítő, 
megelőző terápiás módszer használható! 

- Chavalier, G., Sinatra, ST., Oschman JL., Delany RM.: Earthing (Grounding) the Human Body 
Reduces Blood Viscosity - a Major Factor in Cardiovascular Disease, The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, Volume 19, Number 2., 2013 

Tanulmány a Zéta-potenciál és a vörösvérsejtek illetve azok összetapadásának vizsgálatáról, 
hogyan befolyásolja pozitívan a földelés mindezek alakulását! 
Bebizonyosodott, hogy a földelés révén a Zéta-potenciál minden egyén esetében növekedett és a 
földelés nagymértékben csökkentette a vörösvérsejtek összetapadását is (a kardiovaszkuláris 
problémák megelőzésének egyik fontos lépése ezen paraméterek figyelése, szinten tartása)! 

- Sokal, K., Sokal, P.: Earthing the Human Organism Influences Bioelectrical Processes, The Journal 
of Alternative and Complementary Medicine, Volume 18, Number 3., 2012 

Alaptanulmány testünk leföldelésének az emberi szervezet folyamataira, működésére gyakorolt 
hatásairól! 
Bebizonyosodott, hogy az emberi test elektromos állapota a földelés révén egyensúlyba kerül, 
ezáltal hatékonyan szabályozva a biolelektromos és bioenergetikai folyamatokat! 

                                                                                                                                                                      
vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
27 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás CD melléklete tartalmazza. 
28 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 3. számú melléklete tartalmazza a magyar nyelvű összefoglalókat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1456843200124&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1456843200124&rid=1
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- Ghaly, M., Teplitz, D., The Biologic Effects of Grounding the Human Body During Sleep as 
Measured by Cortisol Levels and Subjective Reporting of Sleep, Pain, and Stress, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, Volume 10, Number 5., 2004 

Tanulmány a kortizol szintjének alakulásáról az emberi test leföldelés során, amely révén 
további hormonszintek mérésre történt! 
Bizonyítást nyert, hogy a földelés során a kortizol hormon szintje normalizálódott, amely 
pozitívan befolyásolta az alvás szakaszait, ezáltal javítva azt, továbbá bizonyítást nyert, hogy a 
földelés csökkenti a fájdalmakat, az alvatlanságot és a stresszt!  

- Oschman, JL: Perspective: Assume a spherical cow: The role of free or mobile electrons in 
bodywork, energetic and movement therapies, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 
Number 12, 2008 

Tanulmány hogyan segítik a szabad elektronok a krónikus és akut gyulladások enyhítését, 
bizonyos esetekben teljes megszűnését! 
A tanulmányban felsorolásra kerülnek és hivatkoznak további lektorált tanulmányokra, 
amelyekben bebizonyosodott, hogy a Föld negatív töltései (elektronok) az emberi testbe jutva, 
mint természetes antioxidánsok részt vesznek a gyulladások révén kialakult különböző 
betegségek enyhítésében, megszüntetésében, a kortizol-szint harmonizálásában, mindezeket 
klinikai esettanulmányokkal alátámasztva! 

- Oschman, JL: can electrons act as antioxidants? A review and commentary, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, Volume 13, Number 9., 2007 

Tanulmány amelyben a szabad elektronok mint antioxidánsok hatásait vizsgálták a szervezetben 
előforduló gyulladások csökkentésére, megszüntetésére, illetve a krónikus gyulladások során 
kiakalkuló egyéb betegségek tüneteinek csökkentésére, esetleges megszüntetésére beleértve 
korunk leggyakoribb betegségeit! 

- Szenyán Zoltán: Elektromágneses terek hatása a keringési rendszer működésére, különös tekintettel 
a vérnyomásra és az oxigénszaturációra, számítógépes munkahelyi környezetben, Msc. 
diplomamunka, Népegészségügyi szak  

A dolgozat vizsgálatának tárgya, hogy az extrém alacsony frekvenciájú (50 Hz) 220-230 V-os 
feszültségű váltakozó áram elektromos erőtere befolyásolja vagy befolyásolhatja-e az emberi 
szervezet működését egy népegészségügyi szempontból igen jelentős problémakörben, a 
keringési rendszer és ezen belül a vérnyomás és az oxigénszaturáció szempontjából. 
A vizsgálatok során az emberi test leföldelésének hatását is vizsgálták hivatkozva az adott 
nemzetközi tanulmányokra, amelyek az alábbi területeket kutatták: 
o az alvást és a krónikus izom és ízület fájdalmakat 
o a testben indukálódott feszültséget a hálózati feszültség hatására 
o szimpatikus és paraszimpatikus aktivitást 
o a szívfrekvencia-ingadozását 
o a vérben a szérum vas, ionizált kalcium, szervetlen foszfor-, nátrium-, kálium és magnézium 

szintet, valamint a vizeletben a kalcium és foszforszintet 
o a szabad tri-iodothyronine (T3) és a szabad thyroxin (T4) szintet 
o valamint a vér elektrodinamikai tulajdonságait vizsgálta a földelés hatására 
A dolgozat végén található irodalom és hivatkozásjegyzék további hivatkozásokat tartalmaz 
magyar és nemzetközi viszonylatban. 
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19. A Földelni Jó Kft. továbbá az alábbi írásokat és tanulmányokat (link formájában, irodalomjegyzékként, 
vagy pontos forrás megjelölése nélkül) hivatkozta:  

- A vállalkozás által hivatkozott internetes linkek a földelés fontosságával és az elektroszmoggal 
kapcsolatban29 (utolsó letöltés: 2016. május 24.): 

o http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0089+0+DOC+XML+V0//HU 

o www.elektrosmognews.de 

o www.osski.hu/info/rfbesorolas/rfbesorolas.html 

o http://fibrofriends.typepad.com/fibro_friends/earthinggrounding/ 

o http://www.barefoothealing.com.au/n/whats-fibromyalgia/267 

o https://sites.google.com/site/trifomania/bioenergy/earthing 

o http://thenaturalmedicalhealthwell.com/earthing-heaven/earthing-and-health/earthing-autism-
spectrum-disorder/ 

o http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/19/grounded-documentary.aspx 

o www.ehtrust.org 

o http://www.earthinginstitute.net/?page_id=2849 

o http://www.earthinginstitute.net/?page_id=2899 

o http://www.youtube.com/watch?v=Llazjpj0qM8 (The Grounded documentary - full movie)  
- A vállalkozás által hivatkozott internetes linkek, melyek a honlap módosítása miatt már nem 

érhetőek el:30 

o www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhi6gnEocRlv
B2nm6SIcFSddO6PdA 

o www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhj2cZnBezd3
KFdnKchmkZW-EcWzDA 

- A fenti két internetes link tartalmával kapcsolatban előadottak alapján megállapítható, hogy azok 
tartalma jelenleg az alábbi linkeken elérhető:31 

o https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal 

o https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2015/08/07/letter-to-who-regarding-brain-tumour-
risk-associated-with-exposure-to-radiofrequency-fields/ 

- A vállalkozás által forrásmegjelölés nélkül hivatkozott írások, melyekből részleteket idézett vagy 
csak említett adatszolgáltatásában:32 

o Prof. Dr. Steven Sinatra, amerikai kardiológus véleménye testünk leföldeléséről 

o Európai Bizottság által finanszírozott Interphone tanulmány 

o Osztrák Orvosi Kamara iránymutatása 

o Névtelen levél, hogy a földelés milyen segítséget nyújt a fibromyalgiás fájdalmakra  

                                                 
29 A VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás, valamit a VJ/123-6/2015. számú 
adatszolgáltatás tartalmazza. 
30 A VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás tartalmazza. 
31 Utolsó letöltés: 2016. május 24.  
32 A VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-5/2015. számú adatszolgáltatás, valamint a VJ/123-6/2015. számú 
adatszolgáltatás tartalmazza. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.elektrosmognews.de/
http://www.osski.hu/info/rfbesorolas/rfbesorolas.html
http://fibrofriends.typepad.com/fibro_friends/earthinggrounding/
http://www.barefoothealing.com.au/n/whats-fibromyalgia/267
https://sites.google.com/site/trifomania/bioenergy/earthing
http://thenaturalmedicalhealthwell.com/earthing-heaven/earthing-and-health/earthing-autism-spectrum-disorder/
http://thenaturalmedicalhealthwell.com/earthing-heaven/earthing-and-health/earthing-autism-spectrum-disorder/
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/19/grounded-documentary.aspx
http://www.earthinginstitute.net/?page_id=2849
http://5.earthinginstitute.net/?page_id=2899
http://www.youtube.com/watch?v=Llazjpj0qM8
http://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhi6gnEocRlvB2nm6SIcFSddO6PdA
http://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhi6gnEocRlvB2nm6SIcFSddO6PdA
http://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhj2cZnBezd3KFdnKchmkZW-EcWzDA
http://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release.pdf&usg=ALkJrhj2cZnBezd3KFdnKchmkZW-EcWzDA
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2015/08/07/letter-to-who-regarding-brain-tumour-risk-associated-with-exposure-to-radiofrequency-fields/
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2015/08/07/letter-to-who-regarding-brain-tumour-risk-associated-with-exposure-to-radiofrequency-fields/
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o Európai Unió Alapjogi Charta 31 cikk (1) bekezdés 

o 63/2004 ESzCsM rendelet 

- A Földelni Jó Kft. továbbá beadványaiba bemásolta az Earthing Institute weboldalán található 
irodalomjegyzéket,33 melynek egy részét teljes terjedelmében is becsatolta. Ez utóbbiakat lásd a 17. 
pontban. A nem becsatolt hivatkozások a következők: 

o Grounding After Moderate Eccentric Contractions Reduces Muscle Damage 

o One-Hour Contact with the Earth’s Surface (Grounding) Improves Inflammation and Blood 
Flow—A Randomized, Double-Blind, Pilot Study 

o The Effect of Grounding the Human Body on Mood 

o Grounding the Human Body during Yoga Exercise with a Grounded Yoga Mat Reduces Blood 
Viscosity 

o Research Review: The Effects of Grounding (Earthing) on Inflammation, the Immune Response, 
Wound Healing, and Prevention and Treatment of Chronic Inflammatory and Autoimmune 
Diseases − Journal of Inflammation Research 

o Grounding the Human Body Improves Facial Blood Flow Regulation 

o Differences in Blood Urea and Creatinine Concentrations in Earthed and Unearthed Subjects 
during Cycling Exercise and Recovery 

o Additionally, view the Blood Viscosity Video Clip 
o Research Review: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface 

Electrons −Journal of Environmental and Public Health 

o The Neuromodulative Role of Earthing 

o Earthing the Human Body Influences Physiologic Processes 

o Chronic Disease: Are We Missing Something? (Editorial) 

o Pilot Study on the Effect of Grounding on Delayed-Onset Muscle Soreness 

o The Effectiveness of a Conductive Patch and a Conductive Bed Pad in Reducing Induced Human 
Body Voltage Via the Application of Earth Ground 

o Medical Thermography Case Studies on Earthing 2004-2005 

 
IV. 

A vizsgált kereskedelmi gyakorlat 
20. A vizsgálat a kereskedelmi kommunikációs eszközök felderítése érdekében a Földelni Jó Kft.-t több 

alkalommal felszólította,34 hogy nyilatkozzon hol, mikor és milyen költséggel jelentetett meg hirdetéseket a 
Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékeinek népszerűsítése céljából. A kereskedelmi gyakorlat 
feltárását szolgálta továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) 
adatbázisából nyert adatszolgáltatás, továbbá a Földelni Jó Kft. ügyvezetőjének személyes meghallgatása35 
során előadottak is.  

21. A Földelni Jó Kft. az alábbi eszközöket alkalmazta a vizsgált időszakban a Geo-Connect Pad és a Geo-
Connect Bed termékeinek népszerűsítése céljából: 

                                                 
33 http://www.earthinginstitute.net/?page_id=131, Utolsó letöltés: 2016. május 23.  
34 VJ/123-1/2015., VJ/123-7/2015., VJ/123-22/2015. számú adatkérések 
35 VJ/123-2/2015. számú jegyzőkönyv alapján 

https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=23771
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=58836
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=58836
http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/06.PR0.116k21w5
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55445#.VSa19_nF_7A
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=55445#.VSa19_nF_7A
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=21001
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=21001
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=21001
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=51326#.VHDemfnF8SA
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/382643/
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/382643/
http://www.earthinginstitute.net/?page_id=2129
http://www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541/
http://www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541/
http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877%2811%2900364-1/fulltext
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Sokal__Sokal_earthing_influence_physiology-2010.pdf
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Oschman_chronic_disease_editorial-2011.pdf
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Brown_Chevalier_Hill_earthing_delayed_muscle_2010.pdf
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Applewhite_earthing_body_voltage_2005.pdf
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Applewhite_earthing_body_voltage_2005.pdf
http://www.earthinginstitute.net/wp-content/uploads/2013/06/Amalu_thermographic_case_studies_2004.pdf
http://www.earthinginstitute.net/?page_id=131
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A.    Televíziós vásárlási műsorablak (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) – II. számú melléklet 1. 
oldaltól 

B.    Tematikus műsor (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) – II. számú melléklet 61. oldaltól 

C.    60 másodperces televíziós reklám (Echo TV) – II. számú melléklet 149. oldaltól 

D.    Youtube videók - II. melléklet 1. oldaltól – II. számú melléklet 150. oldaltól 

E.     Előadások tartása során alkalmazott diasor – II. számú melléklet 154. oldaltól 

F.     Paramedica című lapban megjelent cikk – II. számú melléklet 161. oldaltól 

G.    Saját honlap (www.foldelnijo.hu) – II. számú melléklet 162. oldaltól 

H.    Facebook - II. számú melléklet 176. oldaltól 

22. A fenti kereskedelmi gyakorlatok tartalmát az eljáró versenytanács Vj/123-40/2015. számú előzetes 
álláspontjának II. számú melléklete és a jelen határozat II. számú melléklete ismerteti, a következőkben 
egyes reklámeszközök lényegi elemei és megjelenési jellemzői kerülnek összefoglalásra. 

23. A televíziós vásárlási műsorablakkal és a tematikus műsorral kapcsolatban a Földelni Jó Kft. az 
alábbiakat nyilatkozta:36 

- az Echo TV-n megjelenő ELEKTRO/SOKKK adásai minden szombaton 14:30-kor kezdődnek, 
vasárnap vannak az ismétlések,  

- az adott hónap utolsó adása ún. tematikus adás, amelyben szakemberek, tudósok beszélgetnek 
Gyürüsi Józseffel, 

- a többi adás televíziós vásárlási műsorablak, azaz reklámblokk, 

- minden adás kb. 24 perces. 

24. A Földelni Jó Kft. ügyvezetője előadta, hogy 2013 januárjától havonta háromszor televíziós műsorablakkal, 
egyszer tematikus adással jelentkezik. Nyilatkozatát később kiegészítette azzal, hogy 2013. év januárjától 
2013. év novemberéig kizárólag ún. tematikus, ismeretterjesztő adások kerültek műsorba.37 Nyilatkozata 
szerint sem a műsorok előtt, sem a műsorok után nincs a Földelni Jó Kft. termékeit népszerűsítő 
termékismertető vagy reklám.38 

25. Az Echo TV honlapján is elérhetőek az „ELEKTRO/SOKKK” műsorok a műsor ismertetésénél 
(http://www.echotv.hu/musor/392/Elektrosokkk). 

26. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy az Echo TV honlapján az „ELEKTRO/SOKKK” című műsorok 
önálló aloldalon jelennek meg, továbbá a műsorok ismertetésénél (azonos cím, azonos hosszúság, azonos 
megjelenítés) nem határolódnak el a különböző típusú műsorok (tematikus és termékajánló), továbbá nem 
található a felületen utalás arra, hogy ezen blokkok nem szerkesztői tartalmak: 

                                                 
36 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás, összhangban az Echo Hungária TV Zrt. VJ/123-20/2016. számú nyilatkozatával 
37 VJ/123-21/2015. számú adatszolgáltatás 2. oldala 
38 VJ/123-2/2015. számú jegyzőkönyv, összhangban az Echo Hungária TV Zrt. VJ/123-20/2016. számú nyilatkozatával 

http://www.echotv.hu/musor/392/Elektrosokkk
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27. Az Echo Hungária TV Zrt. által becsatolt megrendelőlapok39 alapján megállapítható, hogy a televíziós 

vásárlási műsorablaknak minősülő megjelenésért 2014-ben és 2015-ben adásonként [ÜZLETI TITOK], a 
tematikus adások esetében [ÜZLETI TITOK] fizetett a Földelni Jó Kft.  

28. A 2013. évi ELEKTRO/SOKKK műsorok összköltsége [ÜZLETI TITOK] Ft volt. 

29. A Földelni Jó Kft. az ELEKTRO/SOKKK című adásait az Echo Hungária Tv Zrt. bizományos 
értékesítőjétől, [ÜZLETI TITOK] rendelte meg. [ÜZLETI TITOK]:  

 

                                                 
39 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 5. melléklete 
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[ÜZLETI TITOK] 
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[ÜZLETI TITOK] 
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30. A 60 másodperces, az Echo TV-n megjelent (és a Youtube videómegosztó oldalon is elérhető) televíziós 
reklámmal kapcsolatban a Földelni Jó Kft. ügyvezetője nem nyilatkozott. Ugyanakkor az Echo Hungária 
TV Zrt. által becsatolt megrendelőlapok40 alapján megállapítható, hogy [ÜZLETI TITOK] ellenértékben 
vásárolt reklámspot közzétételt a vállalkozás. 

31. A Youtube videómegosztó oldalon megjelent egyéb videókkal kapcsolatban szintén nem nyilatkozott a 
Földelni Jó Kft., azok a vizsgáló észlelései. A költség adatokat vagy pontos megjelenési adatok nem állnak 
rendelkezésre. Mindazonáltal a videókat a Földelni Jó Kft. például – a későbbiekben bemutatásra kerülő – 
Facebook oldalain is alkalmazta. 

32. Az előadásokon alkalmazott diasorral kapcsolatosan a Földelni Jó Kft. azt nyilatkozta,41 hogy Gyürüsi 
József, a Földelni Jó Kft. ügyvezetője időnként előadásokat tart („egészségnapok”), ha meghívják. Az 
előadások alkalmával a bemutatott prezentációból ad elő. A Földelni Jó Kft. nem tudott arra vonatkozóan 
egyértelmű nyilatkozatot adni, hogy pontosan hol és mikor tartott Gyürüsi József előadásokat, legutoljára 
2015. október 17-én jelent meg Szegeden a Szent-György Albert Agora „Megújulás a jövőért” program 
keretein belül, ahová viszont Gyürüsi Józsefet és nem a Földelni Jó Kft.-t hívták meg.42 

33. A folyóiratnak minősülő Paramedica újságban megjelenő, a földelés fontosságáról szóló cikkel 
kapcsolatban a Földelni Jó Kft. ügyvezetője azt nyilatkozta, hogy ingyenesen jelent meg.43 A vizsgált 
időszakon belül a 2015. június-júliusi számban jelent meg a hirdetés.44  

34. A www.foldelnijo.hu weboldal tulajdonosa a Földelni Jó Kft., üzemeltetője a MediaCo Hungary Kft. A 
becsatolt, 2014. év júliusában kelt szerződés45 szerint az üzemeltetés ellenértéke évi 25.000 Ft. 

35. A Földelni Jó Kft. a – diasorban is szereplő - www.geobiomagnetic.hu oldal kapcsán előadta,46 hogy a 
Földelni Jó Kft. ügyvezetője, Gyürüsi József és felesége által működtetett Geo-Bio-Magnetic Bt.47 
működéséhez tartozik. Egyebekben a Földelni Jó Kft. előadta, hogy a www.geobiomagnetic.hu oldal 
tartalma annak indulása óta változatlan. Az oldalról közvetlen link vezet a www.foldelnijo.hu oldalra. 

36. A Facebookon megjelenő hirdetések kapcsán a Földelni Jó Kft. ügyvezetője előadta, hogy 2015-ben 12 
alkalommal élt a Facebook hirdetési lehetőségével.48 Azzal kapcsolatban nem szolgáltatott adatot, hogy ezt 
pontosan milyen formában tette és a hirdetések tartalma egyéb forrásból sem ismert. 

37. Ismert azonban az „ELEKTRO/SOKKK” oldal tartalma. A „Földelni jó” tartalma megegyezik az 
„ELEKTRO/SOKKK” oldal tartalmával, mivel az „ELEKTRO/SOKKK” által megosztott tartalmakat 
osztotta meg a „Földelni jó” oldal is. A Földelni Jó Kft. a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyalást 
követően úgy nyilatkozott, hogy a „Földelni jó” oldalt a társaság üzemelteti, az „ELEKTRO/SOKKK” 
oldalról nem nyilatkozott. Az Echo Hungária TV Zrt. úgy nyilatkozott, hogy a tárgyaláson felmerült 
Facebook oldalnak49 nem az üzemeltetője.50 

38. A Facebookok a következő profilokon érhetőek el az „ELEKTRO/SOKKK” műsorok: 

- https://www.facebook.com/www.foldelnijo.hu/ 

                                                 
40 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 5. melléklete 
41 VJ/123-12/2015. számú nyilatkozat. A vizsgáló megjegyzi, hogy a Földelni Jó Kft. a fentieken túlmenően még egyéb események 
linkjét is megadta adatszolgáltatásában, azonban azokon a linkeken már információ nem érhető el az eseményekkel kapcsolatban. 
42 VJ/123-25/2015. számú nyilatkozat 
43 A VJ/123-8/2015. számú feljegyzéssel beemelt P/1090-12/2015. számú adatszolgáltatás 5. pontja tartalmazza 
44 VJ/123-12/2015. számú adatszolgáltatás 12. pontja tartalmazza 
45 VJ/123-12/2015. számú adatszolgáltatás 1. számú melléklete tartalmazza 
46 VJ/123-25/2015. számú nyilatkozat 
47 VJ/123-26/2015. számú irat mellékleteként nyilvántartott cégmásolat 
48 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 6. pontja t 
artalmazza 
49 Lásd a következő pontokbeli felsorolást, tehát az eljáró versenytanács megállapítása szerint nem egyetlen profilról van szó. 
50 Vj/123-47/2015. számú irat 

http://www.foldelnijo.hu/
http://www.geobiomagnetic.hu/
http://www.geobiomagnetic.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
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- https://www.facebook.com/www.foldelnijo.hu/?fref=ts 

- https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=ts 

- https://www.facebook.com/F%C3%B6ldelni-J%C3%B3-214269845374052/?fref=ts 

- https://www.facebook.com/jozsef.gyurusi1 

39. A jelen versenyfelügyeleti eljárás szempontjából az alábbi releváns tartalmak jelentek meg a termékeket 
bemutató ELEKTRO/SOKKK című vásárlói műsorablakokban:51 

2013. évi televíziós műsorok (echo tv – elektro/sokkk) 
Megjelenés 
időpontjai 

Elérhetőség 
(link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatások Egyéb hatások 

2013.11.20.  
ismétlés: 
2013.11.22., 
2013.11.23., 
2013.12.07., 
2013.12.14., 
2013.12.18. 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=Q86D2Pwqqzg  

- degeneratív megbetegedések,52 
- gyulladások (ízületek, 

szemlencse, húgyhólyag) 
- szív- és érrendszeri betegségek  
- vérhígítás 
- cirkadián ritmus helyreállítása 

- fáradékonyság, 
- ingerlékenység 

órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

2014. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai 

Elérhetőség 
(link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2014.01.04.  
ismétlés: 
2014.01.10., 
2014.01.15. 

http://www.echot
v.hu/video/63377
/20140104_Elekt
rosokkk  

- degeneratív megbetegedések 
- ízületi gyulladások, 
- szív- és érrendszeri betegségek 
- depresszió 

- fáradékonyság, 

- órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

- alvászavar, 
2014.02.08.  
ismétlés: 
2014.02.15., 
2014.02.28. 

http://www.echot
v.hu/video/68499
/20140208_Elekt
rosokkk  

- rákos megbetegedések, 
- degeneratív megbetegedések, 
- sebek gyógyítása, 
- cukorbetegség 

 
órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

2014.03.08. 
ismétlés 
2014.03.15., 
2014.03.26., 
2014.04.12., 
2014.04.25., 
2014.04.30. 

 

- ALS betegség 
- vérsűrűsödés 
- vérnyomás 
- immunrendszer működése 
- lipidek szintézise 
- cirkadián ritmus helyreállítása 

- fáradékonyság, 
- kimerültség 

órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

2014.05.09.  
ismétlés: 
2014.05.14., 
2014.05.28., 
2014.06.07. 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=V2IzEaEB2GQ  

- szív és érrendszeri betegség 
- daganatos rákos megbetegedések 
- aritmia, 
- körülbelül 90 baktériummal 

szemben védelmet nyújt 
- gyulladások 
- degeneratív megbetegedések 
- öngyógyító folyamatokat be 

tudja indítani 

 
pihenésben segít, 
regenerálódás, 
dekoncentráltság 

2014.06.14. 
ismétlés: 
2014.06.21., 
2014.06.28., 
2014.06.29., 
2014.07.05., 
2014.07.12., 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=aVkvpJiMamI 
 

- viselkedészavar 
- megbetegedés 
- gyermekbetegségek 
- szív- és érrendszeri betegségek 
- aritmia 
- erős antibakteriális anyag 
- sérülésekből gyorsabb felépülés 

- fáradtságból 
gyorsabb felépülés  

                                                 
51 A videók a VJ/123-11/2015., VJ/123-15/2015 és VJ/123-32/2015. számú irat DVD / CD mellékleteiben találhatóak.  
52 Minden olyan betegség, amely bármilyen leépüléssel jár. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q86D2Pwqqzg
https://www.youtube.com/watch?v=Q86D2Pwqqzg
https://www.youtube.com/watch?v=Q86D2Pwqqzg
http://www.echotv.hu/video/63377/20140104_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/63377/20140104_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/63377/20140104_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/63377/20140104_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/68499/20140208_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/68499/20140208_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/68499/20140208_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/68499/20140208_Elektrosokkk
https://www.youtube.com/watch?v=V2IzEaEB2GQ
https://www.youtube.com/watch?v=V2IzEaEB2GQ
https://www.youtube.com/watch?v=V2IzEaEB2GQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVkvpJiMamI
https://www.youtube.com/watch?v=aVkvpJiMamI
https://www.youtube.com/watch?v=aVkvpJiMamI
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2014.07.19., 
2014.07.25., 
2014.07.26., 
2014.07.27., 
2014.08.02., 
2014.08.09., 
2014.08.16., 
2014.08.23., 
2014.08.27., 
2014.08.30., 
2014.08.31. 

- vérhígító hatás 

2014.09.06.  
ismétlés: 
2014.09.13., 
2014.09.19., 
2014.10.04., 
2014.10.11., 
2014.10.18., 
2014.10.24., 
2014.11.01. 

 

- gyermek agyrák 
- fájdalom 
- csökkenti a test viszkozitását 

(vérhígító hatás) 
- szív- és érrendszeri betegségek 
- vérnyomás elromlását 
- a cukorszint elromlását 
- a fehérjéknek, tehát a lipideknek 

az elromlását 
- betegségek 
- diabeteses neuropathia beteg 
- zsibbadt láb, fájdalmas láb 

- kortizol szint 
megváltozása 

- kreatinin 
koncentráció 

dekoncentráltság 
 

2014.11.08.  
ismétlés: 
2014.11.15., 
2014.11.22., 
2014.12.06. 

http://www.echot
v.hu/video/95822
/20141108_Elekt
rosokkk  

- rákos megbetegedések, 
- degeneratív / neurodegeneratív 

megbetegedések, 
- ALS betegség 
- szív és érrendszeri betegségek 

 
koncentrálás és 
összpontosítás 
segítése 

2014.12.13. 
ismétlés: 
2014.12.20., 
2015.01.03., 
2015.01.10., 
2015.01.17., 
2015.01.24. 

 

- viselkedészavar 
- betegségek könnyebb elviselése 
- betegségek megoldása 
- öngyógyító folyamatok 
- betegségek kezelése 
- betegsége megelőzése 
- gyulladások 
- vérhígító hatás 
- degenarív problémák 
- autoimmun 
- rák 
- szív- és érrendszeri betegségek 
- fájdalomcsillapítás 
- cukorbetegség 
- purineuropathia 
- phibromiargia 

kortizol szint 
helyreállítása 

éjszakai pihenés 
dekoncentráltság 

2015. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai 

Elérhetőség 
(link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2015.02.07.  
ismétlés: 
2015.02.14., 
2015.02.21., 
2015.03.07., 
2015.03.14., 
2015.03.21. 

http://www.echot
v.hu/video/10095
0/20150207_Ele
ktrosokkk 

- degeneratív megbetegedések, 
- autoimmun betegség, 
- szív-, és érrendszeri betegségek, 
- depresszió 

- fáradékonyság 
- stressz 

- alvászavar, 
- szorongás 

2015.04.04.  
ismétlés: 

http://www.echot
v.hu/video/10424 - degeneratív megbetegedések - stressz - szorongás, 

- alvászavar 

http://www.echotv.hu/video/95822/20141108_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/95822/20141108_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/95822/20141108_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/95822/20141108_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100950/20150207_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100950/20150207_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100950/20150207_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100950/20150207_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104243/20150404_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104243/20150404_Elektrosokkk
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2015.04.11., 
2015.04.18., 
2015.05.02. 

3/20150404_Ele
ktrosokkk 

2015.06.06.  
ismétlés: 
2015.06.13., 
2015.06.20., 
2015.07.04. 

http://www.echot
v.hu/video/10547
1/20150606_Ele
ktrosokkk 

- vérhígító hatás  
- viselkedészavar 
- gyermekbetegségek 
- betegségek általában 
- szívbetegség 
- cukorbetegség 

- kortizol szint  

2015.07.11.  
ismétlés: 
2015.08.01., 
2015.08.08. 

http://www.echot
v.hu/video/10622
9/20150711_Ele
ktrosokkk 
http://www.echot
v.hu/video/10681
1/20150808_Ele
ktrosokkk 

- allergia, 
- rákos megbetegedések, 
- gasztroenteriális betegségek, IBS 
- degeneratív megbetegedések 

stressz 

- koncentrálás 
és 
összpontosít
ás segítése 

2015.08.15.  
ismétlés: 
2015.08.22. 

http://www.echot
v.hu/video/10694
0/20150815_Ele
ktrosokkk 
http://www.echot
v.hu/video/10707
4/20150822_Ele
ktrosokkk 

- degeneratív megbetegedések, 
- ízületi, 
- szembetegségek, 
- szív- és érrendszeri betegségek 

 

- alvás, 
pihenés 
segítése 

- órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

2015.09.05.  
ismétlés: 
2015.09.12., 
2015.09.19. 

http://www.echot
v.hu/video/10735
8/20150905_Ele
ktrosokkk 

- vér viszkozitása 
- vérhígító hatás 
- betegségek 
- rák 
- magas vérnyomás 
- vérnyomás helyreállítása 
- szív- és érrendszeri betegség 
- anyagcsere zavarok 
- degeneráció 
- hipoxiás állapot 

- idegrendszeri 
problémák 

- kortizol szint 

- órákon belül 
jelentkezik a 
hatása 

- figyelemzav
ar 

2015.10.03.  
ismétlés: 
2015.10.10., 
2015.10.17., 
2015.10.24. 

http://www.echot
v.hu/video/10791
4/20151003_Ele
ktrosokkk 
http://www.echot
v.hu/video/10806
0/20151010_Ele
ktrosokkk 

- degeneratív betegségek 
- vér viszkozitása, vérkeringés 

helyreállítás 
- fejfájás, migrén 
- fájdalom 
- hiperszenzivitás 
- magas vérnyomás / pulzusszám 

- stressz 
- egészségügyi 

problémák 
- stressz 

dekoncentráltság
, 
idegessség 

2015.11.07.  
ismétlés: 
2015.11.14., 
2015.11.21., 
2015.12.05., 
2015.12.19., 
2016.01.02. 

http://www.echot
v.hu/video/10862
9/20151107_Ele
ktrosokkk 
http://www.echot
v.hu/video/10920
1/20151205_Ele
ktrosokkk 

- javítja a véráramlást  
- betegségek 
- rákkeltő 
- csökkenti a gyulladást 
- hormonváltozások, 
- neuroproblémák 
- fájdalomcsillapítás 

- stressz 
- pozitív változások az 

agyban 
- idegrendszer 

- feszült, 
- ideges, 
- fejfájós 

2016. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai 

Elérhetőség 
(link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2016.01.09.  
ismétlés: 

http://www.echot
v.hu/video/10994

- agydaganat 
- agydaganat 

- szívvel kapcsolatos 
hatások  

http://www.echotv.hu/video/104243/20150404_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104243/20150404_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105471/20150606_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105471/20150606_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105471/20150606_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105471/20150606_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106229/20150711_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106229/20150711_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106229/20150711_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106229/20150711_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106811/20150808_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106811/20150808_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106811/20150808_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106811/20150808_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106940/20150815_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106940/20150815_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106940/20150815_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106940/20150815_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107074/20150822_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107074/20150822_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107074/20150822_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107074/20150822_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107358/20150905_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107358/20150905_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107358/20150905_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107358/20150905_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107914/20151003_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107914/20151003_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107914/20151003_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107914/20151003_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108060/20151010_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108060/20151010_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108060/20151010_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108060/20151010_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108629/20151107_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108629/20151107_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108629/20151107_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108629/20151107_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109201/20151205_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109201/20151205_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109201/20151205_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109201/20151205_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109940/20160109_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109940/20160109_Elektrosokkk
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2016.01.16., 
2016.01.23., 
2016.02.06. 

0/20160109_Ele
ktrosokkk 
http://www.echot
v.hu/video/11007
8/20160116_Ele
ktrosokkk 

- hallójárat daganat 
- betegségek 
- gyulladások 
- baktériumokkal szembeni 

védelem 

- hormonnal 
kapcsolatos hatások 

2016.02.13.  

http://www.echot
v.hu/video/11069
2/20160213_Ele
ktrosokkk 

- agydaganat 
- leukémia 
- az egészségre gyakorolt romboló 

hatások 

- éjszakai regeneráció  

2016.03.05.  
ismétlés: 
2016.03.19. 

http://www.echot
v.hu/video/11111
5/20160305_Ele
ktrosokkk 

- gyulladások 
- DNS károsodás 
- rák 
- szív- és érrendszeri betegségek 

- negatív környezeti 
hatások kezelése 

- a szervezet 
egyensúlyba kerül 

- stressz 

- fáradékonysá
g 

- koncentráció 
- pihenés, 
- regenerálódá

s 
- alvás 

 
40. A Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária Zrt. nyilatkozatai53 alapján a tematikus adások nem minősülnek sem 

televíziós vásárlási műsorablaknak, sem reklámnak, álláspontjuk szerint ezek ismeretterjesztő műsorok, 
melyek rendeltetése a nézők tudásának tágítása az elektroszmoggal és más környezeti terhelésekkel 
kapcsolatban. Az adások végén megjelenik mind hallható, mind olvasható formában a következő 
tájékoztatás: „A műsort támogatta a Földelni Jó Kft.”54  

41. A jelen versenyfelügyeleti eljárás szempontjából az alábbi releváns tartalmak jelentek meg a tematikus 
ELEKTRO/SOKKK műsorokban:55 

2013. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2013.01.26. 
ismétlés: 
2013.01.27. 

https://www.youtube.
com/watch?v=mX09
qNwa5eA&list=PLB
y39c6Z-
heHDaXTYMrucrFg
08v8_hdnC 

- betegségek 
- gyógyulás elősegítése 
- gyógyszereknek a hatását 

fokozza  
- gyógyászati kiegészítők 

hatását fokozza 

- általános élettani 
hatások  

- enerváltság 
- fáradtság 

2013.02.23. 
ismétlés: 
2013.02.24. 

https://www.youtube.
com/watch?v=BFgth
-3qZCk 

- viselkedészavar 
- memória problémák 
- agydaganatok 
- fültornácideg daganatai 
- Alzheimer-kór 
- elmebaj 
- depressziós szindróma 
- agyrendszer 

degenerálódása 
- mesterséges láz 
- termékenység  javítása, 

meddőség ellen 
- epilepsziás hajlamok 

- ingerlékenység 
- stressz 

- tanulási 
képesség és 
felfogó 
képesség 
csökkenése 

- figyelemzavar 
- alvás 

problémák 

2013.03.30. 
ismétlés: 
2013.03.31. 

https://www.youtube.
com/watch?v=M159
9J68sSM  

- agyi hypoxia 
- szívritmus megfelelő 

állapota 

- agyalapi mirigy 
megfelelő állapota 

- endokrin rendszer 
- pihenés 

                                                 
53 VJ/123-20/2015., VJ/123-21/2015. számon iktatott beadványok. 
54 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 5. pont. 
55 A videók a VJ/123-11/2015., VJ/123-15/2015 és VJ/123-32/2015. számú irat DVD / CD mellékleteiben találhatóak. 

http://www.echotv.hu/video/109940/20160109_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109940/20160109_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110078/20160116_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110078/20160116_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110078/20160116_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110078/20160116_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110692/20160213_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110692/20160213_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110692/20160213_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110692/20160213_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/111115/20160305_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/111115/20160305_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/111115/20160305_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/111115/20160305_Elektrosokkk
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=mX09qNwa5eA&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=BFgth-3qZCk
https://www.youtube.com/watch?v=BFgth-3qZCk
https://www.youtube.com/watch?v=BFgth-3qZCk
https://www.youtube.com/watch?v=M1599J68sSM
https://www.youtube.com/watch?v=M1599J68sSM
https://www.youtube.com/watch?v=M1599J68sSM
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- vérnyomás megfelelő 
állapota 

- gombás fertőzések 

megfelelő állapota 
- hormonközpont 

megfelelő állapota 
- pajzsmirigy 

megfelelő állapota 
- mellékpajzsmirigy 

megfelelő állapota 
- anyagcsere 

folyamatok 
megfelelő állapota 

- bélflóra megfelelő 
állapota 

- vastagbél megfelelő 
állapota, 

- tüdő megfelelő 
állapota 

- általános élettani 
következmény  

- savbázis egyensúly 
- máj megfelelő 

működése 
- nyáktermelés 
- szervezet 

energiaellátása 

2013.04.27. 
ismétlés: 
2013.04.28. 

https://www.youtube.
com/watch?v=7vTD
V5WzaBk  

- mesterséges láz 
- fültőmirigy daganat 
- gyulladási folyamatok 
- degeneratív 

megbetegedések 
- autoimmun 

megbetegedések 
- rák 

- kalcium kiáramlás 
ellen 

- stressz  
- szabadgyökök  

- agresszivitás  

2013.05.25. 
ismétlés: 
2013.05.26. 
2013.08.31. 
2013.09.01. 
2015.04.25. 
2015.04.26. 
2015.06.27. 
2015.06.28. 
2015.12.26. 

https://www.youtube.
com/watch?v=qqqtm
kLxVZo&index=5&l
ist=PLBy39c6Z-
heHDaXTYMrucrFg
08v8_hdnC  

- autizmus 
- infarktus  
- vérsűrűsödés 
- tüdőembólia 
- szív és érrendszeri 

megbetegedések 
- agyi megbetegedések 
- genetikai ártalom 
- felfekvés 
- bőr és kötőszövet elhalás 

  

2013. 06.29. 
ismétlés: 
2013.06.30. 

 - csontritkulás 
- fogazat, csontozat romlása - kalciumhiány - pihenés 

2013.07.27. 
ismétlés: 
2013.07.28 

  

- idegrendszer helyes 
működése 

- hormonális rendszer 
helyes működése 

 

2013.09.28. 
ismétlés: 
2013.09.29. 

https://www.youtube.
com/watch?v=Qi45X
aHTgr4  

- daganatos megbetegedés 
- szervezet védekező 

mechanizmusa lecsökken 
- magas vérnyomás 

- magas pulzus 
- alacsony oxigén 

szaturáció 
 

2013.10.26. 
ismétlés: 
2013.10.27. 

https://www.youtube.
com/watch?v=JBI3n
2s7Y1o  

- gombás fertőzések 
 

- szervezet 
energiaellátása 

- savbázis egyensúly 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7vTDV5WzaBk
https://www.youtube.com/watch?v=7vTDV5WzaBk
https://www.youtube.com/watch?v=7vTDV5WzaBk
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=qqqtmkLxVZo&index=5&list=PLBy39c6Z-heHDaXTYMrucrFg08v8_hdnC
https://www.youtube.com/watch?v=Qi45XaHTgr4
https://www.youtube.com/watch?v=Qi45XaHTgr4
https://www.youtube.com/watch?v=Qi45XaHTgr4
https://www.youtube.com/watch?v=JBI3n2s7Y1o
https://www.youtube.com/watch?v=JBI3n2s7Y1o
https://www.youtube.com/watch?v=JBI3n2s7Y1o
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- máj megfelelő 
működése 

- anyagcsere 
folyamatok 

- idegrendszer 
megfelelő működése 

2013.11.30. 
https://www.youtube.
com/watch?v=aD21I
n8nTV4  

- betegségek 
- rák   

2013.12.28. 
https://www.youtube.
com/watch?v=PBcid
dmScwc  

- spermiumok száma 
- idegrendszer 

megfelelő működése 
- idegsejtek egészsége 

 

2014. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2014.01.25 
ismétlés: 
2014.01.26. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZG5U
E1u_o0o  

- viselkedészavar  
- meddőség 
- autizmus 
- gyulladásos betegségek 
- polipok, 
- daganatok 
- Down-kór 
- spermiumok száma 
- vérnyomás 

- pajzsmirigy 
működése 

- vörösvérsejtek 
oxigén szaturációs 
képessége 

 

2014.02.22. 
ismétlés: 
2014.02.23. 

http://www.echotv.hu
/video/70298/201402
22_Elektrosokkk  

- degeneratív 
megbetegedések 

- prosztatarák 
- vesebetegség 
- csontritkulás 

 

- kalciumhiány 
- fogazat, csontozat 

megfelelő állapota 
- fejfájás 
- idegesség 

- pihenés 

2014.03.29. 
ismétlés: 
2014.03.30., 
2014.04.04. 

 
- rák 
- autizmus 
- vérnyomás 

-  -  

2014.04.26. 
ismétlés: 
2014.04.27. 

https://www.youtube.
com/watch?v=wc2PL
u4hGiY  

- gasztroenterológiai 
problémák 

- rák 

- általános élettani 
hatások -  

2014.05.31. 
ismétlés: 
2014.06.01. 

 

- viselkedészavar  
- rák 
- keringési zavarok 
- stroke 
- degeneratív betegség 
- vérnyomásproblémák 

- idegrendszer 
megfelelő 
működése 

- fejfájás 
- orrvérzés 
- szédülés 

- álmatlanság 

2014.09.27. 
ismétlés: 
2014.09.28. 

http://www.echotv.hu
/video/93176/201409
27_Elektrosokkk  

- viselkedészavar 
- rák 
- keringési zavarok 
- stroke 
- degeneratív betegség 
- vérnyomás problémák 
- fejfájás 
- orrvérzés 
- szédülés 

- - álmatlanság 

2014.10.25. 
ismétlés: 
2014.10.26. 

 
- nyelőcső betegségek 
- gyomor betegségek 
- patkóbél betegségek 

- szervezet 
energiaellátása  

https://www.youtube.com/watch?v=aD21In8nTV4
https://www.youtube.com/watch?v=aD21In8nTV4
https://www.youtube.com/watch?v=aD21In8nTV4
https://www.youtube.com/watch?v=PBciddmScwc
https://www.youtube.com/watch?v=PBciddmScwc
https://www.youtube.com/watch?v=PBciddmScwc
https://www.youtube.com/watch?v=ZG5UE1u_o0o
https://www.youtube.com/watch?v=ZG5UE1u_o0o
https://www.youtube.com/watch?v=ZG5UE1u_o0o
http://www.echotv.hu/video/70298/20140222_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/70298/20140222_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/70298/20140222_Elektrosokkk
https://www.youtube.com/watch?v=wc2PLu4hGiY
https://www.youtube.com/watch?v=wc2PLu4hGiY
https://www.youtube.com/watch?v=wc2PLu4hGiY
http://www.echotv.hu/video/93176/20140927_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/93176/20140927_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/93176/20140927_Elektrosokkk
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- vékonybél betegségek 
- hasnyálmirigy betegségek 
- rák 

2014.11.29. 
ismétlés: 
2014.11.30., 
2014.12.27., 
2014.12.28., 
2015.07.25., 
2015.07.26. 

http://www.echotv.hu
/video/97047/201411
29_Elektrosokkk  

- agyrák 
- bőrrák, melanoma 
- emlőrák 
- agyvérgát megbontása 
- vizeletvisszatartás 
- Alzheimer-kór 
- neuro degeneratív 

betegségek 
- leukémia 
- meddőség, elvetélés, 

spermiumok száma és 
minősége  

- magatartásproblémák 
- hiperaktivitás 
- emlékezetzavar 

 koncentrációzavar 

2015. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2015.01.31. 
ismétlés: 
2015.02.01. 

http://www.echotv.hu
/video/100806/20150
131_Elektrosokkk 

- viselkedészavar - idegrendszer 
megfelelő állapota dekoncentráltság 

2015.02.28. 
http://www.echotv.hu
/video/102219/20150
228_Elektrosokkk 

- ekcémák, bőrproblémák 
- allergiás bőrbetegségek 
- autoimmun betegségek 
- agyrák 
- gyermekkori leukémia 
- bélgyulladás 
- pajzsmirigy problémák 
- szklerózis multiplex 
- Alzheimer-kór 
- bőrrák, melanoma 
- melldaganat 
- tumoros megbetegedések 
- prosztatarák 
- tüdőrák, 
- torokrák 

- szervezet 
regenerációs 
képességének 
megromlása 

- lassult sebgyógyulás 

-  

2015.03.28. 
ismétlés: 
2015.03.29. 

http://www.echotv.hu
/video/104182/20150
328_Elektrosokkk 

- rák 
- viselkedészavar 

- általános élettani 
következmények 

- szervezet 
energiaellátása 

- idegrendszer 
megfelelő működése 

-  

2015.05.09. 
ismétlés: 
2015.05.16., 
2015.05.23. 

http://www.echotv.hu
/video/104878/20150
509_Elektrosokkk 

- memóriaproblémák 
- máj-enzim problémák 
- depresszió 
- meddőség 
- szívritmus zavar 
- gyomor-és bélbajok 
- rák 
- mesterséges láz 
- szédülés 
- fejfájás 
- gyomorfájás 

- éjszakai izzadás 
- belső remegés 
- immunrendszer 

gyengülése 
- hajhullás 
- nemi vágy hiánya 

- idegesség, 
feszültség 

- álmatlanság 
- fáradékonyság 

 

http://www.echotv.hu/video/97047/20141129_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/97047/20141129_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/97047/20141129_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100806/20150131_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100806/20150131_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/100806/20150131_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/102219/20150228_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/102219/20150228_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/102219/20150228_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104182/20150328_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104182/20150328_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104182/20150328_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104878/20150509_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104878/20150509_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104878/20150509_Elektrosokkk
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- szemfájdalom (nyomás) 
- ízületfájdalom 
- hányinger 
- vérnyomás problémák 

2015.05.30. 
ismétlés: 
2015.05.31. 

http://www.echotv.hu
/video/105318/20150
530_Elektrosokkk 

- csontrák 
- hímvesszőrák, 
- hererák 
- meddőség 
- degeneratív megbetegedés 

- szervezet 
tűrőképességének 
romlása 

-  

2015.08.29. 
ismétlés: 
2015.08.30. 

http://www.echotv.hu
/video/107215/20150
829_Elektrosokkk 

- sejtmutáció 
- rák 
- agydaganat 
- nyálkő, ajakrák 
- szív és érrendszeri 

betegségek 
- meddőség, spermiumok 

száma és minősége 

-  -  

2015.09.26. 
ismétlés: 
2015.09.27., 
2015.10.31. 

http://www.echotv.hu
/video/107776/20150
926_Elektrosokkk 

- hiperaktivitás 
- viselkedészavar 
- agyrák 
- emlőrák 
- melanoma 
- autizmus 

-  -  

2015.11.28. 
ismétlés: 
2015.11.29. 

http://www.echotv.hu
/video/109061/20151
128_Elektrosokkk 

- agydaganat 
- hallójárat daganat 
- meddőség, spermiumok 

száma és minősége  
- viselkedészavar 

- fejfájás 
- feszültség, 

idegesség 
- sebgyógyulás 

lassulása 
- idegsejtek 

egészsége, 
- diszlexia, diszgráfia 

- tanulási 
képességek 
romlása, 

- asszociációs 
képesség 
romlása 

2016. évi televíziós műsorok 
Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás 
Egyéb 
hatások 

2016.01.30. 
ismétlés: 
2016.01.31. 

http://www.echotv.h
u/video/110382/201
60130_Elektrosokkk 

-  - védekező 
mechanizmus romlása -  

2016.02.27. 
ismétlés: 
2016.02.28. 

http://www.echotv.h
u/video/110976/201
60227_Elektrosokkk 

- látás romlása (megvakulás) 
- hányinger 
- fejfájás 
- szemgörcs 
- rák 
- meddőség 

- hiperérzékenység -  

 

42. A Földelni Jó Kft. nyilatkozataiban nem szerepel a 60 másodperces televíziós reklám, ugyanakkor a 
megrendelő lapokon és számlákon feltüntetésre került és a Youtube-n is fellelhető az alábbi releváns 
tartalommal: 56 

Megjelenés időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre 
gyakorolt hatás 

Egyéb 
hatások 

2013. április 27. és 2013. 
december 31. közötti 
időszak 
(Közzétette a Youtube-n: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=sArhrGhPsEw 

- csökkenti a 
gyulladásokat 

- javítja a véráramlást 

megnyugtatja az 
idegrendszert - 

                                                 
56 Utolsó letöltés: 2016. május 25. 

http://www.echotv.hu/video/105318/20150530_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105318/20150530_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105318/20150530_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107215/20150829_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107215/20150829_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107215/20150829_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107776/20150926_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107776/20150926_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107776/20150926_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109061/20151128_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109061/20151128_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109061/20151128_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110382/20160130_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110382/20160130_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110382/20160130_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110976/20160227_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110976/20160227_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110976/20160227_Elektrosokkk
https://www.youtube.com/watch?v=sArhrGhPsEw
https://www.youtube.com/watch?v=sArhrGhPsEw


 

22 
 

Gyürüsi József, 2013. 
július 29.) 

 

43. Ugyan a Földelni Jó Kft. nyilatkozataiban nem szerepel, hogy a Youtube-n közzétett volna kereskedelmi 
kommunikációt, azonban a vizsgálat az alábbi videókat tárta fel:57  

Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre 

gyakorolt hatás 
Egyéb 
hatások 

Közzétette: 
Gyürüsi 
József, 2013. 
április 26. 

Földelni jó – Testünk leföldelésének 
pozitív hatásai c. reklámfilm 
https://www.youtube.com/watch?v=QlT
D-meFP6g 
vagy 
https://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=KodBwNgnUzQ 

- javítja a 
véráramlást, 

- csökkenti a 
gyulladásokat, 

- ízületi 
gyulladások, 

- fájdalomcsillapítá
s 

- hamarabb 
oldódnak az 
izomgörcsök 

relaxálást, 
ellazulást 
segíti 

Közzétette: 
TheExpertum's 
channel 
2012. március 
6. 

Miért fontos testünk rendszeres 
leföldelése? c. videó 
https://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=9Pi8r_WUiLU 

- hydrocolloid 
állapotok, mint 
például az 
üledékes vér, a 
szívszélhűdés, a 
szívroham,  

- rákos daganatok, 
- neurodegeneratív 

betegségek, 
- cukorbetegség, 
- szívritmus 

helyreállítása 

- idegrendszer 
támogatása  

Közzétette: 
Gyürüsi József 
2013. május 
30. 

Testünk leföldelése c. videó 
https://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=HMFHEtDGC6
E 

-  - fáradtság,  
- levertség  

 

44. A Földelni Jó Kft. nyilatkozata58 szerint Gyürüsi József, a Földelni Jó Kft. ügyvezetője időnként 
előadásokat tart (ún. „egészségnapok”-at), ha meghívják. Az előadások alkalmával az alábbiakban 
bemutatott prezentációból ad elő.  

45. A Földelni Jó Kft. nem tudott arra vonatkozóan egyértelmű nyilatkozatot adni, hogy pontosan hol és mikor 
tartott Gyürüsi József előadásokat. Példálózó jelleggel a következő eseményeket jelölte meg: 

- Nyíregyházi Tradicionális Pránanadi Alapítvány – Egészségnap 
http://www.pranakelet.hu/index.php/programok-rendezvenyek/18-egeszsegnap-nyiregyhazan,  

- Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete http://www.herminaegyesulet.hu/new/node/133,  

- Recept, ami nem vényköteles: Békesziget a nagyvárosi dzsungelben 
http://sensationevent.hu/harmonia-atriumpatika-2014/. 

46. A prezentáció (dia-sor) teljes tartalma a jelen határozat II. számú mellékletében olvasható.59 Gyürüsi József 
prezentációja ismerteti, hogy az elektroszmog hatására az emberi szervezetben milyen elváltozások, 
gyulladások alakulhatnak ki. A diasor az alábbi betegségeket / elváltozásokat nevesíti: 

                                                 
57 Utolsó letöltés: 2016. május 25. 
58 VJ/123-12/2015. számú nyilatkozat. A Földelni Jó Kft. a fentieken túlmenően még egyéb események linkjét is megadta 
adatszolgáltatásában, azonban azokon a linkeken már információ nem érhető el az eseményekkel kapcsolatban. 
59 VJ/123-12/2015. számú melléklet CD melléklete alapján. 

https://www.youtube.com/watch?v=QlTD-meFP6g
https://www.youtube.com/watch?v=QlTD-meFP6g
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KodBwNgnUzQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KodBwNgnUzQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Pi8r_WUiLU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Pi8r_WUiLU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HMFHEtDGC6E
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HMFHEtDGC6E
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HMFHEtDGC6E
http://www.pranakelet.hu/index.php/programok-rendezvenyek/18-egeszsegnap-nyiregyhazan
http://www.herminaegyesulet.hu/new/node/133
http://sensationevent.hu/harmonia-atriumpatika-2014/
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- „WIFI okozta azonnali szív aritmia műszeres bizonyítása.” 
- „DNS elváltozás Immunrendszer gyengülése. E két hatás ha összetalálkozik ,- ELSŐ LÉPÉS A 

RÁK FELÉ!” 
- „rákos daganatok” 
- „minden mondern civilációs betegség” 
- „károsítják az emberi örökítőanyagokat (DNS)” 
- „megnövekedett rizikótényezőt jelentenek az ismert tumorok kialakulásának” 
- „halláskárosodás” 
- „CORTISOL-stresszhormon megemelkedése” 
- „Melatonin termelődés akadályozása alvászavart ill. ALZHEIMER-kórt okoz.” 
- „túl kevés melatonin a mellrák kialakulását is befolyásolja!!!” 
- „Agyvérzés és szívinfarktus esélye jelentősen növekszik!!!” 
- „Rákos elváltozások a patkány agyában 2 órás telefonsugárzás után.” 
- „Az emberi agy. Rákos elváltozások az agyban. Egy permanensen jobb kézben mobiltelefonáló 

beteg röntgenfelvételei.” 
47. A káros környezeti hatásokra Gyürüsi József a diasorban is kínál megoldási lehetőségeket, többek között a 

földelést, majd az utolsó előtti dián megjelenik honlapjának címe, a www.geobiomagnetic.hu oldal,60 
melyről közvetlen link vezet át a www.foldelnijo.hu oldalra. 

48. A Paramedica című, gyógynövényboltokban, gyógyszertárakban ingyenesen terjesztett magazin 2015. 
június – júliusi számában megjelent cikk releváns állításai az alábbiak: 

Megjelenés 
időpontjai Gyógyhatás Egészségre gyakorolt hatás Egyéb hatások 

2015. június – 
júliusi szám 

- beindulhatnak (…) 
öngyógyító folyamatai, 

- enyhülnek a krónikus 
fájdalmak, 

- felgyorsul a betegségek, 
sérülések utáni gyógyulás 
üteme. 

- hátfájás, 
- fejfájás 
- izomfeszülések 
- depresszió, 
- magas vérnyomásos 

problémára 
- javítja a véráramlást 

- stressz 
- Hatására beindulhatnak annak 

önszabályozó folyamatok 
- A rendszeres földelés 

megnyugtatja az idegrendszert 
- Az elektronok visszaállítják 

testünk természetes belső 
elektromos egyensúlyát, 
szinkronizálják belső 
biológiai óránkat, 
hormonciklusainkat és 
fiziológiai ritmusainkat. 

- A „földelés” által 
testünk energiaszintje 
(potenciálja) gyorsan 
kiegyenlítődik a 
Földével. 

- Energiaszintünk 
növekszik, jobban 
alszunk 

 

49. Az eljárás alá vont a www.foldelnijo.hu oldalán megjelenő releváns állítások az alábbiak:61 

Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 
hatás Egyéb hatások 

www.foldelnijo.hu 
- krónikus fájdalmak, 
- szív és érrendszeri betegségek 
- vér-agy gát megbontása, gyengítése, 

- kimerültség, 
- stressz alvászavarok 

                                                 
60 Az oldal tartalma a VJ/123-31/2015. számú iratban.  
61 Honlap mentések a VJ/123-30/2015. és a VJ/123-8/2015. számú iratok mellékleteiben. 

http://www.geobiomagnetic.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
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- Parkinson, 
- Alzheimer kór, 
- Sceloris-multiplex, 
- Lou Gehrin betegség 
- (amiotrófiás Laterális Sclerózis), 
- fülzúgás (tinnitus), 
- meddőség, 
- csökkent spermiumszám, 
- mellékvese-kimerülés, 
- gyulladások, 
- csökkenti a fájdalmat, 
- csökkenti a gyulladást, 
- vérnyomás stabilizálódik, 
- stabilizálódik a cukorszint, a fehérjék és 

zsírok felhasználása, 
- diabeteses neuropathia 

 

50. Az ELEKTRO/SOKKK Facebook oldalának tartalma túlnyomó részt az ELEKTRO/SOKKK adások 
megosztásából áll, a következő táblázat a további releváns posztokat mutatja be:62 

Megjelenés 
időpontjai Elérhetőség (link) Gyógyhatás Egészségre gyakorolt 

hatás Egyéb hatások 

2015. 
november 11. 

https://www.facebook
.com/permalink.php?s
tory_fbid=172378496
7845310&id=143448
3136775496  

- a nem ionizáló 
sugárzásoknak mekkora 
élettani szerepe van az 
egészség megromlásában 

- lehetséges rákkeltő ágens 
- rákos megbetegedések 

- - 

2015. október 
15. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf  

- mikrohullámú sugárzások 
előbb-utóbb egészségügyi 
problémát okozhatnak 

- - 

2015. október 
5. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf  

- mikrohullámú sugárzások 
előbb-utóbb egészségügyi 
problémát okozhatnak 

- - 

2015. 
szeptember 
18. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

A mobilt használó 
gyermekeknél a következő 
egészségügyi kockázatok 
léphetnek fel! 
- megnövekedett epilepsziás 

hajlamok, 
- agydaganatok és 
- számos egyéb betegség is. 
- memóriavesztés 

fokozott érzékenység 
a stresszre 

- figyelemzavar 
- tanulási 

képesség és 
felfogóképesség 

- ingerlékenység, 
- alvásproblémák 

2015. 
augusztus 18. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- rákkeltő hatások - - 

2015. 
augusztus 10. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- Ami a férfiakat illeti, 
Néhány évtizeddel ezelőtt 
a férfiak spermaszáma 
150-250 millió volt 
köbcentinként, de 

Ha egy várandós 
anyuka úgy dolgozik, 
hogy a hasára teszi a 
laptopot, az bizony árt 
a magzatnak. 

- 

                                                 
62 Az oldal tartalma teljes egészében a VJ/123-32/2015. számú irat 1. számú mellékleteként nyilvántartott. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723784967845310&id=1434483136775496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723784967845310&id=1434483136775496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723784967845310&id=1434483136775496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723784967845310&id=1434483136775496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723784967845310&id=1434483136775496
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
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napjainkban az elektromos 
hálózatok és kisugárzásuk 
következtében a fiatal 
férfiak spermaszáma 20 
millió köbcentinként. 

Ha egy kismama az 
áldott állapot 
időszakában napi két 
órát a mobiltelefonon 
beszél, ott sajnos 
szinte garantált, hogy 
6 év alatt a gyermek 
valamilyen 
viselkedészavarral fog 
rendelkezni. 

2015. 
augusztus 8. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- …a testem leföldelésének 
hatásosságát 
megtapasztaltam egy 
lábsérülést követően 

- mély zúzódás 
- gyulladás intenzitásának 

csökkenés 
- a fájdalom drámaian 

csökken 
- nagy mértékben csökkenti 

a gyulladásokat 

- 

Azóta nem sok 
éjszaka volt, hogy 
ne leföldelve 
aludtam volna. 
Mindig érzem a 
különbséget. 
Azokon a napokon 
(amikor ez elmarad) 
nem csak én, de 
feleségem is 
érezzük, hogy nem 
alszunk jól, nem 
pihenjük ki 
magunkat. 

2015. 
augusztus 6. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- 

…milliónyi negatív 
töltésű elektron jut a 
szervezetünkbe 
amelyeknek 
bizonyítottan jótékony 
hatásuk van 

- 

2015. július 
15. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

súlyos betegségek - - 

2015. július 
8. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- -  - álmatlanság 
alvászavar 

2015. július 
4. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- 

- az immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez, 

- a vérkeringésnek, 
- szinkronizálja a 

BIORITMUST 
- egyéb élettani 

folyamatainkat 

- 

2015. július 
3. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- gyermekbetegségek - stressz - ingerült 
- agresszív 

2015. június 
22.  

- üledékes vér, 
- szívszélhűdés, 
- szívroham, 
- rákos daganatok 
- neurodegeneratív 

betegségek és 

- szívritmus 
feljavítása, 

- javítja az 
idegrendszer 
működését, 

- idegrendszer 

- 

https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
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https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
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https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
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https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=nf
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- a cukorbaj nyugodtabbá válik 

2015. június 
13. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- gyermekbetegségek - stressz - ingerült 
- agresszív 

2015. május 
4.  

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- meg szabadulunk meg 
gyulladásainktól, 

- fájdalmainktól 
stressz - 

2015. május 
4. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

A mobilt használó 
gyermekeknél a következő 
egészségügyi kockázatok 
léphetnek fel! 
- megnövekedett epilepsziás 

hajlamok, 
- memóriavesztés, 
- agydaganatok és 
- számos egyéb betegség is. 

fokozott érzékenység 
a stresszre 

- figyelemzavar 
- tanulási 

képesség és 
felfogóképesség 

- ingerlékenység, 
- alvásproblémák 

2015. április 
24. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

gyulladások a felelősek szinte 
minden modern krónikus 
betegség kialakulásáért 

-  - 

2015. április 
22. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- 

azok a kismamák, 
akik áldott állapotban 
két órát telefonálnak, 
vagy Wi-Fit 
használnak azoknál 
elkerülhetetlen, hogy 
a gyermekük 6 éves 
korában, vagy afölött 
ne legyen 
viselkedészavaros. 

- 

2015. 
március 18. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- meg szabadulunk meg 
gyulladásainktól, 

- fájdalmainktól 
stressz - 

2015. 
március 10. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- gyermekkori rák 
- agydaganat - - 

2015. 
március 5. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- halálos tömegbetegség 
- különböző agyrák-típusok - - 

2015. február 
15. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

  - álmatlanság 
- alvászavar 

2015. február 
13. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

  
tanulási 
teljesítménye 
rosszabbodott 

2015. február 
5. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- elektroszmog az 
elsődleges rákkeltők 
között 

- - 
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2015. január 
23. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

A mobilt használó 
gyermekeknél a következő 
egészségügyi kockázatok 
léphetnek fel! 
- megnövekedett epilepsziás 

hajlamok, 
- memóriavesztés, 
- agydaganatok és 
- számos egyéb betegség is 
- agyrák 

fokozott érzékenység 
a stresszre 

- figyelemzavar 
- tanulási 

képesség és 
felfogóképesség 

- ingerlékenység, 
- alvásproblémák 

2015. január 
4. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- megszabadulunk 
gyulladásainktól, 

- fájdalmainktól és 
- gyulladás, 
- krónikus fájdalom 

stressz - 

2014. 
december 22. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- modern krónikus betegség 
- csökkenti a fájdalmat és a 

gyulladást 
- - 

2014. 
december 21. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

gyulladások  kimerültség 

2014. 
december 16. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  -  

Amikor ilyen helyen 
tanul egy gyermek, 
akkor sokkal 
nehezebben fog 
tanulni, vagy nem is 
fogja megérteni, 
amit olvas. 
dekoncentráltság 

2014. 
december 12. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- terméketlenség -  - 

2014. 
december 12. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- leukémia -  - 

2014. 
november 23. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

A mobilt használó 
gyermekeknél a következő 
egészségügyi kockázatok 
léphetnek fel! 
- megnövekedett epilepsziás 

hajlamok, 
- memóriavesztés, 
- agydaganatok és 
- számos egyéb betegség is. 

fokozott érzékenység 
a stresszre 

figyelemzavar, 
tanulási képesség és 
felfogóképesség 
- ingerlékenység, 
- alvásproblémák 

2014. 
november 4. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- csökkenti a gyulladásokat 
-  javítja a véráramlást 

visszaállítja 
szervezetünk 
természetes 
elektromos állapotát, 
nyugtatja az 
idegrendszert 

- 

2014. október 
1. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk- -  azok a kismamák, 

akik áldott állapotban - 
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1434483136775496/?f
ref=nf 

két órát telefonálnak, 
vagy Wi-Fit 
használnak azoknál 
elkerülhetetlen, hogy 
a gyermekük 6 éves 
korában, vagy afölött 
ne legyen 
viselkedészavaros. 

2014. 
szeptember 
24. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  

Ezáltal válik terheltté 
a szervezetünk az 
elektromos és 
mágneses mezőktől 

- 

2014. 
augusztus 26. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- krónikus betegség 
- és csökken a fájdalom és a 

gyulladás az emberi 
testben 

Ha alvás közben 
leföldeljük a 
testünket, 
normalizálódik a 
kortizol szint napi 
ritmusa 

javul az alvás 
minősége 

2014. 
augusztus 21. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- rákos betegségek, 
- autizmus -  - 

2014. 
augusztus 13. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

hydrocolloid állapotok, mint 
például 
- az üledékes vér 
- a szívszélhűdés, 
- a szívroham, 
- a rákos daganatok a 

neurodegeneratív 
betegségek és 

- a cukorbaj 

-  - 

2014. július 
19. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

csökkenti a gyulladásokat  

- visszaállítja 
szervezetünk 
természetes 
elektromos 
állapotát, 

- megnyugtatja az 
idegrendszert, 

- valamint javítja a 
véráramlást 

- álmatlanság 

2014. július 
14. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  -  - álmatlanság 
- alvászavar 

2014. július 
2. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- -  

a gyermekek 
tanulási 
teljesítménye 
rosszabbodott 

2014. június 
25. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- krónikus betegség 
- csökkenti a fájdalmat és 
- a gyulladást. 
- nyaki és felső háti 

fájdalom 
- Éjszaka nyugtalan és 

fájdalmas lábak 
A nappali gyaloglás merev és 

-  - 
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érzékeny. 
a fájdalom, mintegy 68%-al 
csökkent. 75%-kal csökkent a 
nyugtalan lábak rángatózása 
éjszaka. A nappali gyalogláskor 
tapasztalt fájdalom 80%-kal 
enyhült. A két héttel későbbi 
felülvizsgálatkor további 
egyenletes javulásról számolt 
be. 

2014. május 
21. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- fültőmirigy daganat -  - 

2014. május 
14. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- gyulladásokkal teli test 
- fájdalmak - stressz - kimerültségtől, 

- kialvatlanságtól 

2014. május 
2. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  -  - álmatlanság 
- alvászavar 

2014. április 
23. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- rákkeltő 
- immunrendszer 

károsításán 
- DNS illetve genetikai 

károk 
- Alzheimer kórt, 
- Lui-Gehrin (amiotrófias 

lateralis sklerosis)  
- emlőrák 

-  alvászavarok 

2014. április 
23. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- hátfájás 
- a fájdalomszint azonnal 

csökkent, majd az éjszakai 
alvás is nyugodtabb 

-  - 

2014. április 
19. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  - stressz - kimerültségtől, 
- kialvatlanságtól 

2014. április 
16. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  

- megnyugtatja az 
idegrendszert, 

- javítja a 
véráramlást 

- 

2014. április 
2. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- autista -  - 

2014. 
március 28. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- rákkeltők -  - 

2014. 
március 24 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

„Arcüreggyulladásom volt, amit 
már három éve kezeltek, de 
semmi változást nem hozott. 
Hét nap lepedő használat után 
az orrom folyamatosan tisztul és 

„Napi 10-12 órát 
töltök a számítógép 
előtt. Mindennap 
annyira égett estére a 
szemem, hogy 

„Mélyebben 
alszunk amióta a 
család tagjai földelő 
lepedőn alszanak. 
Nyugodtak az 
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érzem az óriási 
megkönnyebbülést.” 
„Már elegem volt a 
fájdalomcsillapítókból, amik 
nem segítettek semmit. 
Elkezdtem használni a lepedőt, 
most felásom az egész 
kiskertemet és nem fáj 
semmim” 

borogatnom kellett, 
hogy az égést és a 
,,szúrást" el tudjam 
valahogy mulasztani. 
Amióta az alátétet 
használom semmi 
problémám nincs.” 

éjszakáink és 
pihentebben 
ébredünk!” 

2014. 
március 11. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- gyermekbetegségek -  - 

2014. február 
17. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  

- kismama napi két 
órát 
mobiltelefonál, 
akkor szinte 
elkerülhetetlen, 
hogy a gyermeke a 
későbbiekben ne 
legyen 
viselkedészavaros 

- 

2014. január 
27. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- autista 
- fejlődési rendellenességek -  - 

2013. 
december 13. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  

kismama az áldott 
állapot időszakában 
napi két órát a 
mobiltelefonon 
beszél, ott sajnos 
szinte garantált, hogy 
6 év alatt a gyermek 
valamilyen 
viselkedészavarral fog 
rendelkezni 

- 

2013. 
december 9. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- vérkép megváltozása 
(leukocita szám, T-
limfociták) 

- nyomásérzet a fejben 
valamint szédülési 
rohamok, fejfájás 

- ízületi fájdalmak 
(különösen térdkalácsban) 

- égető érzés a szemben 
valamint szürkehályog 
veszélye, fehérjekicsapódás 
a szemlencsében. 

- fémes íz a szájban 
(amalgán jelenléte 
a fogazatban-
mérgező) 

- reakció idő 
megnövekedése 

- fáradság 
kimerültség, 
rossz közérzet 

- figyelem 
lanyhulása, 
feledékenység 

2013. 
december 6. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

A mobilt használó 
gyermekeknél a következő 
egészségügyi kockázatok 
léphetnek fel! 
- megnövekedett epilepsziás 

hajlamok, 
- memóriavesztés, 
- agydaganatok és 

- fokozott 
érzékenység a 
stresszre 

- figyelemzavar 
- tanulási 

képesség és 
felfogóképesség 

- ingerlékenység, 
- alvásproblémák 
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- számos egyéb betegség is. 

2013. 
november 23. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- agyrák -  - 

2013. 
november 18. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

- krónikus betegség 
- megszüntetik az akut és 

krónikus gyulladásokat az 
emberi testben 

- csökkenti a fájdalmat és a 
gyulladást. 

-  - 

2013. 
november 18. 

https://www.facebook
.com/Elektrosokkk-
1434483136775496/?f
ref=nf 

-  -  - álmatlanság 
- alvászavar 

 
V. 

Az eljárás alá vontak álláspontja 
A Földelni Jó Kft. által előadott álláspont 
A vizsgálati szakban előadott álláspont 
51. A Földelni Jó Kft. a Geo-Connect Pad és a Geo Connect-Bed termékeknek tulajdonított gyógyhatás, 

egészségre gyakorolt hatás és a hatékonyságukra vonatkozó állítások vonatkozásában előadta, hogy a 
műsorok során csak és kizárólag kutatásokkal alátámasztott állításokat tett közzé.63 

52. A Földelni Jó Kft. álláspontja szerint a cég soha nem károsította meg a fogyasztókat és semmilyen 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot nem folytat.64 

53. A Földelni Jó Kft. az Fttv. mellékletének 11. pontjában foglalt tényállás megvalósításával kapcsolatban65 
kiemelte, hogy havi három televíziós vásárlási műsorablak, míg egy ismeretterjesztő, de a Földelni Jó Kft. 
által támogatott műsorszám jelenik meg. A televíziós vásárlási műsorablak szabályozásáról a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Mttv.), valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(a továbbiakban: Smtv.) rendelkezik. 

54. A Földelni Jó Kft. idézte az Smtv. 1. §-ának 9. pontját, melynek értelmében a kereskedelmi közlemény 
olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy 
árujának, szolgáltatásnak vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, 
vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a 
támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás 
és a termékmegjelenítés. 

55. Az Mttv. 203. §-ának 65. pontja szerint a televíziós vásárlás az a reklám, amely ellenérték vagy 
ellenszolgáltatás fejében árunak, szolgáltatásnak, jogoknak és kötelezettségeknek – a forgalmazóval vagy 
szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő – értékesítésére vagy más módon történő 
igénybevételére tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a médiaszolgáltatásban közzétett, gazdasági 
vállalkozásként működő telefonos játékokat is. 

56. Az Mttv. 203. §-ának 66. pontja szerint a televíziós vásárlási műsorablak olyan televíziós vásárlás, 
amelynek megszakítás nélküli időtartama legalább tizenöt perc.  

                                                 
63 VJ/123-2/2015. számú jegyzőkönyv 
64 VJ/123-6/2015. számú adatszolgáltatás 
65 VJ/123-21/2015. számú adatszolgáltatás 1-3. oldalai 
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57. Az Mttv. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy a televíziós vásárlás más 
médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja az optikai és akusztikus módon történő 
figyelemfelhívás. 

58. A figyelemfelhívás módja az NMHH által elvárt gyakorlat szerint az, hogy a kereskedelmi közlemény előtt 
és azt követően e jellegét a nézőkkel közölni kell. Egyéb követelményt e tekintetben sem jogszabály, sem az 
NMHH gyakorlata nem ír elő, sem a vásárlási műsorablak tartalmi része, sem képi megjelenítése 
tekintetében. 

59. A Földelni Jó Kft. szerint a televíziós vásárlási műsorablakai előtt és azt követően a megkülönböztető 
szignálokat az Echo TV mind képben, mint hangalámondással biztosította, a nézők ebből értesültek arról, 
hogy kereskedelmi közlemény került sugárzásra. 

60. A Földelni Jó Kft. nyilatkozata szerint 2013. január és 2013. november között csak havonta egy adás erejéig 
jelentek meg ún. tematikus műsorok, melynek célja az volt, hogy az Echo TV nézőinek ismereteit a 
Földelni Jó Kft. ügyvezetője bővítse. Ennek érdekében a Földelni Jó Kft. vendégeket hívott meg, akikkel a 
Földelni Jó Kft. ügyvezetője beszélgetett. Később, 2013. év novemberétől havi három alkalommal 
televíziós vásárlási műsorablakot kezdtek gyártani, melyben a Földelni Jó Kft. által forgalmazott termékeket 
reklámozták.  

61. Fentiekből következően a Földelni Jó Kft. álláspontja szerint az Fttv. mellékletének 11. pontjában foglalt 
tényállás „még ráutalásos módon sem felel meg a valóságnak.” 

A Földelni Jó Kft. előzetes álláspontra66 tett észrevételei67 
62. Az eljárás alá vont a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson (Vj/123-47/2015. számú jegyzőkönyv) 

alapvetően a később benyújtott írásbeli beadványát ismertette, illetve egyes lényegi kérdéseket kiemelt. 
Előadta, hogy az amerikai szabadalomhoz nem fér hozzá, ami azonban számára nem felróható, ahogyan az 
sem, hogy a vizsgálat során ömlesztve nyújtotta be bizonyítékait, mert nem volt elég ideje. 

63. Álláspontja szerint a kereskedelmi gyakorlatában csak a prevenciós célra hívta fel a figyelmet és azt 
igazolta is. Felhívta a figyelmet, hogy nem volt ellene korábban eljárás ellen, így nem is marasztalták el 
soha, továbbá hogy profitot nem termel a vállalkozás, bevételeit ismeretterjesztésre fordítja, már csak ezért 
sem lehet a célja a megtévesztés. 

64. Indítványozta, hogy reagálásra további 15 napot biztosítson az eljáró versenytanács számára, valamint – 
amennyiben szükségesnek találja azt az eljáró versenytanács – keresse meg az amerikai szabadalmi 
tulajdonost és a műsorokba meghívott szakértőket, hogy az egyes hatásokat tisztázza. 

65. Az eljárás alá vont vállalkozás a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyalást követően nyújtotta be 
írásbeli észrevételeit. 

66. Az eljárás alá vont beadványában kijelentette, hogy videókat sem a Youtube csatornára, sem más 
videómegosztó oldalra nem tölt fel. 

67. Kérte továbbá, hogy az eljáró versenytanács további időt biztosítson számára álláspontja ismertetésére, 
ugyanis a tárgyaláson olyan új szempontok merültek fel, melyek feldolgozása a rendelkezésére álló három 
nap alatt a vizsgálat tárgyává tett nagy mennyiségű dokumentáció miatt nem volt lehetséges.68 

68. Az eljárás alá vont szerint az eljáró versenytanács a tényállást tévesen állapította meg és az abból levont 
következtetései is tévesek. Az eljárás alá vont által forgalmazott termékek az alábbi alapvetéseken 
alapulnak: 

- A modern életforma egyre növekvő számú elektronikus eszköz használatát vonja magával. Tényként 
szögezhető le, hogy ezek az eszközök környezeti egészségi terheléssel járnak („elektroszmog”). Ezek 

                                                 
66 Vj/123-40/2015. számú irat 
67 Vj/123-48/2015. számú irat 
68 Az eljáró versenytanács ebben a körben megjegyzi, hogy az előzetes álláspontot az eljárás alá vont 2016. július 1-jén vette át, így 
nem három nap, hanem négy hét állt a rendelkezésére. 
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pontos hatása a jelenség újszerűsége miatt még nem teljesen feltárt, e körben jelenleg is folynak úgy 
generális, mint speciális (pl. egyes eszközök, pl. mobiltelefonok egészségre gyakorolt hatásaira 
koncentráló), a tudományos kutatás feltételrendszerének minden szempontból megfelelő kutatások. 

- Az emberi szervezetre gyakorolt terhelés a fizikailag meghatározott és körülírt „földelés” módszerével 
számtalan módon csökkenthető. 

- Az eljárás alá vont által forgalmazott termékek - egyéb módszerek mellett - alkalmasak az emberi test 
földelésére. 

69. Az eljárás alá vont szerint a fenti tételek vizsgálata nélkül a jelen eljárásban megalapozott döntés nem 
hozható, hiszen ezzel elveszi az eljáró versenytanács annak elvi lehetőségét is, hogy az eljárás alá vont 
álláspontját tisztességes és pártatlan eljárásban képviselje és megvédje. Az eljáró versenytanács nem 
indokolja meg, hogy az eljárás alá vont által tételesen, nagy számban, kellő forrásmegjelölt okirati 
bizonyítékokat milyen okból tartja megalapozatlannak (visszautalva arra, hogy az eljáró versenytanács 
maga hivatkozik előzetes álláspontjában arra, hogy a nevesített kérdéskörökkel nem kíván foglalkozni). 

70. Az eljárás alá vont álláspontja szerint viszont a hivatkozott okirati bizonyítékok kellő mértékben 
alátámasztják az előzőekben kifejtett hatásmechanizmus megalapozottságát. 

71. Az eljárás alá vont szerint továbbá a tematikus műsor és a reklámműsor szerkezetében, tartalmában 
egyértelműen, laikus külső szemlélő számára is egyértelmű módon elkülönül. A tematikus műsorban a 
termékek nem jelennek meg, sőt a tematikus műsorokban számos alkalommal elhangzik, és 
hangsúlyozódik, hogy az emberi test földelésének egyszerű természetes módjai vannak, melyek minden más 
módszernél hatékonyabbak és előnyösebbek (pl. mezítláb járás). 

72. Az eljárás alá vont szerint a kigyűjtött és táblázatba szedett tartalmakat nem az eljárás alá vont vagy 
képviselője állítja, hanem a tematikus műsorba meghívott vendégek, akiknek neve és minősége a tematikus 
műsorok során rendszeresen kiírásra kerül a képernyőn. A műsorban szereplő Gyürüsi József a vendégeivel 
beszélget, vitatkozik, álláspontot ütköztet, a műsorok elején pedig a vendégeivel folytatott beszélgetést 
vezeti fel, illetve foglalja össze. 

73. Az eljárás alá vont nem ért egyet azzal sem, hogy a tematikus műsorban nem jelenik meg kellő 
egyértelműséggel, hogy a műsor az eljárás alá vont finanszírozásával készült, ugyanis „A Földelni Jó Kft. 
támogatásával” tájékoztató jól látható megjelölésével a nézők tájékoztatása megtörtént. Az eljárás alá vont 
nem ért egyet azzal sem, hogy a „támogatás” nem fejezi ki kellően egyértelműen a társaság anyagi 
szolgáltatását. 

74. Az eljárás alá vont kiemelte, hogy a műsorban hangsúlyozottan megjelenik, hogy az elektroszmog pontos 
hatásai még nem ismertek, miként az is, hogy a földelés természetes úton egyszerűen biztosítható. 

75. Az eljárás alá vont szerint tényszerűen valótlan az az állítás, hogy a műsorban az hangozna el, hogy az 
általa forgalmazott termékek vagy akár a földelés bármilyen módon gyógymódot kínálna. Továbbá 
tényszerűen valótlan azon állítás is, hogy a műsorban a felfekvés vagy a bőr- és kötőszövet elhalás 
egészségre gyakorolt hatásként elhangzana vagy megjelenne, ezek műtőasztali elektromos égési 
sérülésekkel kapcsolatos következményekként hangzanak el a szívsebész professzor szájából.69 

76. Az eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy termékei fizikai törvényszerűségek által leírt hatásmechanizmussal 
bírnak, ekként az általa hivatkozott szabadalom az eljárásban releváns. Köztudomású, illetve tudományosan 
igazolt tételeket az eljárás alá vont szerint nem szükséges igazolni. Az eljárás alá vont megjegyezte, hogy a 
szabadalom nem a társaság tulajdona, így azt becsatolni objektív okokból nem állt módjában. 

77. Az eljárás alá vont kiemelte, hogy az eljárásban mindvégig jóhiszeműen, együttműködve járt el, így 
meglepetésszerűen érték az előzetes álláspontban foglaltak, így kizárólag a megállapítások kézhezvételét 
követően fordult jogi képviselőhöz - mindaddig az eljárást szakmai alapokon nyugvó, szakmai érvek 

                                                 
69 Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy értelemszerűen nem a negatív hatások jelentik ezek esetében az ígért gyógy- vagy 
egészségre vonatkozó hatást, hanem a negatív hatásokra gyakorolt kedvező hatások azok, amelyekre az eljárás alá vont termékei mint 
a földelés eszközei megoldást kínálnak.  
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alapján eldöntésre kerülő eljárásnak tekintette.70 Erre tekintettel az eljárás más, jogi szempontú áttekintése 
és feldolgozása folyamatban van ugyan, azonban ennek befejezése még további időt vesz igénybe. 

78. Az eljárás alá vont hangsúlyozni kívánta, hogy a társaság az általa forgalmazott termékeket soha nem 
kívánta és a továbbiakban sem kívánja csodaszernek beállítani. Az eljárás alá vont támogatja a Gazdasági 
Versenyhivatal abbéli törekvését, hogy a csalókkal, szemfényvesztőkkel, kuruzslókkal szemben gyorsan és 
hatékonyan lépjen fel, azonban ne mossa össze az eljáró versenytanács a nem kívánatos jelenségekkel azon 
termékek forgalmazóit, akik valós, tudományosan igazolt hatásmechanizmusok alapján működnek és az 
egészség megóváshoz hatékony segítséget nyújtanak. 

A Földelni Jó Kft. tárgyalást követően előadott álláspontja  
79. Tekintettel az eljárás alá vont azon kérelmére, hogy az eljáró versenytanács további időt biztosítson számára 

az észrevételekre, az eljáró versenytanács hiánypótlást71 küldött ki az eljárás alá vont és jogi képviselője 
részére (Vj/123-49/2015. számon), 2016. augusztus 25-ig biztosítva további időt, azonban az eljárás alá 
vont a hiánypótlásnak nem tett eleget, és álláspontját sem nyújtotta be (a későbbiekben sem). 

80. Az eljárás alá vont ügyvezetője 2016. augusztus 1-jén levelet72 küldött az eljáró versenytanács részére, 
amelyben személyes észrevételeit, megjegyzéseit tette meg, illetve nyilatkozatot tett egészségi állapotáról és 
anyagi nehézségeiről. 

81. Az ügyvezető kifejezte, hogy számára nem érthető, hogy az eljáró versenytanács a tárgyaláson őt miért nem 
hallgatta meg és kérte, hogy ,,utolsó szó jogán” az eljáró versenytanács az ő véleményét is figyelembe 
vegye a döntés előtt. 

82. Megjegyezte, hogy minden ELEKTRO/SOKKK adás után bizonyos idő elteltével az ECHO TV a 
weboldalára feltölti a teljes adás tartalmát. Ezt követően szabad a megosztás akár a Facebookra, Twitterre 
stb. Az ügyvezető a megosztást az Elektrosokk, a Földelni Jó és saját személyes Facebook oldalán az 
idővonalon szokta megtenni. 

83. Az ügyvezető továbbá ismertette élettörténetét, szakterületeit, bemutatva a tapasztalatainak a forrásait.  
Tapasztalatai és kapcsolatai alapján döntött úgy, hogy ezeket a tapasztalatokat meg kell osztania az 
emberekkel. Előadta, hogy amikor 2011 májusában a lyoni Rákkutató Központban a WHO főigazgatója 
bejelentette egy 25 millió dolláros kutatás eredményeként, hogy mobiltelefonok és kiszolgáló egységeik a 
mobilátjátszó állomások keltette elektromágneses sugárzások ezentúl a 2B besorolású (lehetséges rákkeltő) 
ágensek közé tartoznak és ezt Magyarországon egyetlen média nem közölte le, akkor döntötte el, hogy 
megkeresni a módját, hogy a magyar emberek is tájékoztatva legyenek egy olyan jelenségről, amely az ő 
életminőségüket  is érinti. 

84. Ekkor kapott lehetőséget (2013-ban) az Echo TV-től, hogy az ,,ELEKTRO/SOKKK” című műsorban a fent 
említett jelenséget szépen fokozatosan az emberek tudatába vigyék. Egy év után - miután már képtelen volt 
az adásokat finanszírozni az eljárás alá vont - kapta meg az Echo TV vezetésétől azt a lehetőséget, hogyha 

                                                 
70 Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy az eljárás alá vont előtt ismert az ügyindítás óta, hogy a kereskedelmi gyakorlata 
vizsgálatára mely jogszabályi rendelkezések alapján került sor, mint ahogyan az is ismert lehetett, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 
hatásköre mire terjed ki. Továbbá maga az eljárás alá vont is elismerte, hogy még az elektroszmog hatásai sem ismertek teljeskörűen, 
így alappal nem gondolhatta, hogy egy versenyfelügyeleti eljárásban olyan kérdések eldöntésére kerül sor, amelyet az adott terület 
szakértői nem tudtak megválaszolni, nincs egyértelmű szakmai, tudományos álláspont. 
71 A végzés a következő kérdéseket tartalmazta: 
- adja meg a 2016. július 28-i tárgyaláson (Vj/123-46/2015. számú irat) benyújtott meghatalmazáson (és egyebekben a kamarai 

nyilvántartásban és egyén online fórumokon is) szereplő telefonszám (+36 1 3140158) helyett azt a telefonszámot (illetve 
esetlegesen egyéb elérhetőséget, pl. e-mail cím, fax-szám), amelyen a meghatalmazott ügyvéd elérhető, ugyanis a telefonszám 
tárcsázáskor jelenleg azon hangüzenet hallható, hogy „a hívott számon előfizető nem kapcsolható”; 

- pótolja a 2016. augusztus 1-jén benyújtott (Vj/123-48/2015. számú irat) iratban foglalt kérelme pontos tárgyát (az eljáró 
versenytanács előzetes álláspontjának észrevételezésére vonatkozó határidő hosszabbítása vagy egyéb) és pontos indokát, 

- amennyiben a határidő hosszabbításra vonatkozó kérelem indoka az ügyvédi észrevételezés lehetősége, illetve az előzetes 
álláspont egyes megállapításainak pontosítása, akkor a fenti időpontig tegye meg kiegészítő észrevételeit is, 

- tegye meg egyéb, a versenyfelügyeleti eljárással kapcsolatos észrevételeit. 
72 Vj/123-50/2015. számú irat 
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már egy év  után nagyjából tudják a fogyasztók, hogy mi az elektroszmog mögötti tartalom, akkor már ne 
csak az ezzel való ,,ijesztgetést” hallják, hanem ennek a jelenségnek a megoldását, a védelmet is tudja 
ismertetni, ajánlani az eljárás alá vont - ,,Televíziós vásárlási műsorablak” formájában.  

85. Az ügyvezető előadása szerint a termékekkel is csak akkor jelent meg az eljárás alá vont, amikor már 
összegyűlt annyi tudományosan bizonyított anyag a földelő hatással kapcsolatban, ami bizonyította, hogy a 
földelés valóban hozzátartozik az egészséges életmód fenntartásához. A földelő hatás mérőműszerekkel 
mérhető, laboratóriumi eszközökkel ellenőrizhető és bizonyítható, orvosi képalkotó eszközökkel látható 
módon lehet bizonyítani a változásokat. 

86.  Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy az eljárás alá vont nem tisztességtelen és fogyasztókat tiszteli, a 
kockázatokról tájékoztatja a védelmük érdekében. 

87. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a Földelni Jó Kft. fennállása óta nem képezett profitot. Arra törekedett 
ugyanis, hogy minél elfogadhatóbb áron juthassanak a nézők az általa forgalmazott termékekhez. Fennálló 
veszteségét (2016 júliusában 1.284.143 Ft) annak is köszönheti, hogy a versenyfelügyeleti eljárás 
indulásáról szóló sajtóközlemény elég volt ahhoz, hogy a cég forgalma nagymértékben csökkenjen.  

Az Echo Hungária TV Zrt. által előadott álláspont73 
Az Echo Hungária TV Zrt. álláspontja a vizsgálati szakban 
88. Az Echo Hungária TV Zrt. is ismertette az Smtv. 1. §-ának 9. pontja szerinti rendelkezést, valamint az Mttv. 

203. §-ának 65. és 66. pontját,74 illetve az Mttv. 33. § (1) bekezdés b) pontját75 és a 35. § (3) bekezdését.76 
89. Az Echo Hungária TV Zrt. álláspontja szerint az Echo TV-n közzétett „ELEKTRO/SOKK” című műsorok 

televíziós vásárlási műsorablaknak minősülő részei a fenti jogszabályhelyek maradéktalan betartásával 
kerültek vetítésre. Az Echo Hungária TV Zrt. kiemelte, hogy ezen adások időtartama minden esetben 
meghaladja a törvényben előírt 15 percet, továbbá mind a műsor kezdetét megelőzően, mind pedig a műsor 
végét követően optikailag és akusztikus módon is feltüntetésre kerülnek a nézők számára a televíziós 
vásárlási műsorablakra történő figyelemfelhívások.  

90. Az Echo Hungária TV Zrt. fentieken túlmenően hangsúlyozta, hogy az Mttv. nem tartalmaz arra 
vonatkozóan előírást, miszerint a televíziós vásárlási műsorablak, vagy reklám felvételére a televízió saját 
stúdiójában nem kerülhetne sor. 

91. Fentiek alapján az Echo Hungária TV Zrt. álláspontja szerint az Echo Hungária TV Zrt. nem folytat a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.  

92. Az Echo Hungária TV Zrt. hivatkozott arra is, hogy a televíziós vásárlásra vonatkozó szabályok 
betartásának hivatalbóli ellenőrzését végző NMHH egyetlen vizsgálata alkalmával sem kifogásolta, hogy az 
Echo Hungária TV Zrt. a fentiek szerinti módon sugároz televíziós vásárlási műsorablakot, így az Echo 
Hungária TV Zrt. álláspontja szerint a jóhiszeműségük sem kérdőjelezhető meg. Az Echo Hungária TV Zrt. 
ezen túlmenően álláspontjának alátámasztására becsatolta77 az NMHH 1276/2015. (IX. 15.) számú 
határozatát és az Országos Rádió és Televízió Testület 1355/II/2006. (VI. 14.) számú végzését. 

                                                 
73 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatás 5. és 6. pontjai. 
74 A jogszabályhelyek alapján televíziós vásárlás az a reklám, amely ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében árunak, szolgáltatásnak, 
jogoknak és kötelezettségeknek – a forgalmazóval vagy szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő – értékesítésére vagy más 
módon történő igénybevételére tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a médiaszolgáltatásban közzétett, gazdasági vállalkozásként 
működő telefonos játékokat is. A televíziós vásárlás fogalmával összhangban a törvény kimondja, hogy a televíziós vásárlási 
műsorablak olyan televíziós vásárlás, amelynek megszakítás nélküli időtartama legalább tizenöt perc. 
75 A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás már médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja 
audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett televíziós vásárlási műsorablak esetében az optikai és akusztikus módon történő 
figyelemfelhívás. 
76 A televíziós vásárlási műsorablak közzétételére fordított műsoridő nem haladhatja meg a naptári naponként számított órát, ide nem 
értve az elsősorban televíziós vásárlást vagy televíziós vásárlási műsorablakokat közzétevő tematikus médiaszolgáltatás műsoridejét. 
77 VJ/123-20/2015. számú adatszolgáltatáshoz csatolt 1. és 2. számú mellékletek. 
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93. Az NMHH 1276/2015. (IX. 15.) számú – a kereskedelmi közlemények tartalmára, valamint a reklám és a 
televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó – határozata 
értelmében az Mttv.-ben foglalt rendelkezések megsértésének tárgyában hozott határozat értelmében az 
Ozone FM 96,3 Miskolc rádióadón sugárzott műsorszámban reklámszignálok nélkül sugárzott reklámokat 
az M-Lite Kft. médiaszolgáltató, valamint közvetlen módon szólított fel kiskorúakat arra, hogy beszéljék rá 
szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására.  

94. Az Országos Rádió és Televízió Testület 1355/II/2006. (VI. 14.) számú végzésében az MTM-SBS Televízió 
Zrt. műsorszolgáltatóval szemben indult eljárást megszüntette, mivel a műsorszolgáltató által megküldött 
VHS kazettán rögzített reklámblokk alapján valószínűsíthetővé vált, hogy a televíziónézők számára 
megjelent a „Reklám” felirat a reklámblokk előtt. 

Az Echo Hungária TV Zrt. álláspontja a versenytanácsi szakban 
95. Az eljárás alá vont az eljáró versenytanács előzetes álláspontjára adott észrevételeiben78 előadta, hogy nem 

ért egyet az előzetes álláspontban foglaltakkal az alábbiak miatt: 

- a tematikus adások után megjelenik az a felhívás, hogy a műsorszámot a Földelni Jó Kft. támogatta, ami 
megfelel az Smtv. 20. §-ának (8) bekezdésében79 foglaltaknak; 

- a támogatás fogalmát szintén az Smtv. határozza meg az 1. §-ának 12. pontjában,80 mely szerint a 
támogatás médiajogi fogalma tehát önmagában feltételezi az anyagi ellenszolgáltatást, ily módon a 
támogató Smtv. szerinti feltüntetése nyilvánvalóvá teszi, hogy a műsorszám támogatás, tehát 
finanszirozás mellett került adásba; 

- ha kifejezetten szándékos jogszabálysértést kívánt volna megvalósítani, abban az esetben a televíziós 
vásárlási műsorablakra vonatkozó szabályokat sem tartotta volna be, a tematikus adások 
vonatkozásában pedig támogatóként a Földelni Jó Kft.-t nem jelölte volna meg; 

- az ügyben egy összetett médiajogi kérdésben való jogértelmezési álláspontról van szó, amely esetleges 
tévessége esetén sem minősül rosszhiszemű eljárásnak; 

- az előzetes álláspont nem tartalmazza, hogy a tematikus műsorszámok melyik megjegyzése (melyik 
tematikus műsorszám, mely tartalma) bír reklámtartalommal, azaz hívott fel termék megvásárlására 
vagy szolgáltatás igénybevételére. A burkolt reklám tilalmába ugyanis csak azon műsorszolgáltatói 
magatartások tartoznak, amely ellenérték fejében, vagy a nélkül valamely termék vagy szolgáltatás 
igénybevételére hív fel az arra vonatkozó médiajogi szabályok kikerülésével. A burkolt reklám 
megállapíthatóságához nem elégséges tehát önmagában az a tény, hogy egy médiamegjelenés ellenérték 
fejében kerül közzétételre, és erre nem volt külön felhívás, szükséges az is, hogy a közzététel tartalma 
egy adott termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy igénybevételére hívjon fel; 

- az előzetes álláspontban rögzített MUOSZ és reklámszövetségi állásfoglalások vonatkozásában kiemeli, 
hogy azok az írott sajtóban foglaltakkal kapcsolatban születtek meg, így azok televíziós 
műsorszolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhetőek, figyelemmel arra, hogy az Smtv. és az Mttv. 
konkrétan állapítja meg a televíziós műsorszolgáltatókra vonatkozó kötelezettségeket; 

96. Az Echo Hungária TV Zrt. vitatta továbbá a kilátásba helyezett bírság alapjának mértékét, mivel az eljáró 
versenytanács a [ÜZLETI TITOK] sales house értékesítő bevételeivel kalkulált, és nem az ECHO Hungária 
TV Zrt. bevételével. (Később az eljárás alá vont nyilatkozott a bevételének a [ÜZLETI TITOK] Kft. 
bevételéhez képesti mértékéről a Vj/123-47/2015.számú iratban.) 

                                                 
78 Vj/123-42/2015. számú irat 
79 A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni. 
Audiovizuális médiaszolgáltatás vagy annak műsorszáma más audiovizuális médiaszolgáltatást végző, illetve audiovizuális 
műsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó vállalkozás által nem támogatható. 
80 Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy médiatartalmak 
finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. 
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97. Az eljárás alá vont vitatta továbbá, hogy erre irányuló bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül megállapítható, 
hogy az elmúlt évben valamennyi tematikus műsorszám vonatkozásában határozati bizonyossággal 
megállapítható, hogy azok tilalmazott tartalmat tettek közzé. 

98. Az eljárás alá vont vállalkozás a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson81 a fentiek fenntartása 
mellett kiemelte, hogy álláspontja szerint sérelmes, hogy a többlettényállási elem (az értékesítési cél) nem 
került kiemelésre, továbbá a kifogásolt időszak nincs teljeskörűen feltárva, miközben az eljárás alá vontnak 
sem kötelezettsége a műsorokat ilyen hosszú ideig tárolni. Az eljárás alá vont vitatta továbbá a 
felróhatósággal kapcsolatos joggyakorlatot, valamint kifogásolta, hogy az eljáró versenytanács értelmezése 
kiterjesztő, az ágazati szabályokkal ellentétes. 

99. Ismét hangsúlyozta, hogy a (nem reklám célú) televíziós szolgáltatásért is lehet számlát kiállítani: nem attól 
kereskedelmi gyakorlat, hogy fizetnek érte, hanem attól, hogy értékesítés célja vagy hatása van. 

 
VI. 

Jogszabályi háttér 
100.  Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv. állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a kereskedelmi 

ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval szemben alkalmazott 
kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási 
kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait. Ugyanezen 
cikk (2) bekezdése szerint az Fttv. hatálya arra a kereskedelmi gyakorlatra terjed ki, amely a Magyarország 
területén valósul meg, továbbá arra is, amely a Magyarország területén bárkit fogyasztóként érint. 

101. Az Fttv. 2. §-ának 

a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 
érdekében eljáró természetes személy, 

c) pontja rögzíti, a törvény alkalmazásában áru minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - 
ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható 
természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű 
jog, 

d) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy 
javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy 
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, 
marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja, 

h) pontja alapján az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és 
milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval 
kapcsolatban. 

102. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan 
fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható 
figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru 
nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott 
csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. A (2) 
bekezdés szerint ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak 
alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt 
különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, és ez a 
kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira 
általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni. A (3) bekezdés értelmében nem tekinthető a 

                                                 
81 Vj/123-46/2015. számú jegyzőkönyv 
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magatartás torzítására alkalmasnak a reklámban túlzó vagy nem szó szerint értendő kijelentések bevett, a 
reklám természetéből adódó mértéket meg nem haladó alkalmazása. 

103. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A (2) 
bekezdés szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,  

a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható 
gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és  

b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges 
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez 
eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre 
alkalmas.  

104. A (3) bekezdés kimondja, hogy a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi 
gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése 
értelmében a mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek. 

105. Az Fttv. mellékeltének 11. pontja értelmében az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom 
használata az áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért 
a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból vagy a 
fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből (szerkesztői tartalomnak 
álcázott reklám). 

106. Az Fttv. mellékletének 17. pontja értelmében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak valótlan 
állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy 
rendellenességei gyógyítására. 

107. Az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - 
olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru 
lényeges jellemzői tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

108. Az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pont bg) alpontja szerint az áru lényeges jellemzője az adott célra 
való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei. 

109. Az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pont bj) alpontja szerint az áru lényeges jellemzője az áru 
egészségre gyakorolt hatása. 

110. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti 
vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a 
vállalkozás érdekében vagy javára. 

111. Az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny 
érdemi befolyásolására alkalmas. Az Fttv. 11. §-ának (1) bekezdése értelmében a 10. § alkalmazásában a 
gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításánál - a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak 
figyelembevételével - a következő szempontok irányadóak:  

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a kommunikáció 
eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a jogsértéssel érintett üzletek 
számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére, vagy  

b) a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján. 
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112. Az Fttv. 14. §-a kimondja, hogy a vállalkozás - az eljáró hatóság felhívására - a kereskedelmi gyakorlat 
részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a 
kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a 
hatóság felhívásában figyelmeztetni kell. 

113. Az Fttv. 18. §-a szerint ha a jogsértésért felelős vállalkozás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot 
közreműködő személy igénybevételével valósítja meg [9. § (2) bek.], és a jogsértést az eljáró hatóság 
határozatában megállapított határidőben nem szüntetik meg, az eljáró hatóság kivételesen a közreműködő 
személyt külön határozatban kötelezheti az eredeti határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
megszüntetésére irányuló része végrehajtására, feltéve, hogy a jogsértés másként nem szüntethető meg, és 
az eredeti határozatot a közreműködő személlyel is közölték. 

114. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének 
megállapítására irányuló eljárásra az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel a Gazdasági Versenyhivatal 
eljárása tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

115. Az eljáró versenytanács határozatában a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének  

e) pontja értelmében megállapíthatja a jogsértés tényét, 

g) pontja értelmében megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 

i) pontja értelmében elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat 
közzétételét, 

j) pontja értelmében megállapíthatja, hogy a magatartás nem jogsértő, 

k) pontja értelmében bírságot szabhat ki. 

116. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében bírságot szabhat ki azzal 
szemben, aki a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg. Az (1b) 
bekezdés értelmében a bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve azon - a határozatban azonosított - 
vállalkozáscsoport a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka 
lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja.  

117. A Tpvt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében a bírság legmagasabb összegének meghatározásakor a 
nettó árbevételt a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy 
egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha a határozat meghozatalát megelőző üzleti 
évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hiteles adat, az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó 
árbevétele az irányadó. A nettó árbevétel számítására egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 24. § (3) 
bekezdését és a 27. § (7) bekezdését. 

118. A Tpvt. 78. §-ának (3) bekezdése szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen 
a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, 
a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt 
tanúsítására, gyakoriságára - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági 
verseny veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja 
meg. 

119. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt. eltérő rendelkezése 
hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni meghatározott kivételekkel. A Ket. 13. §-a (2) 
bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a versenyfelügyeleti eljárásban csak akkor kell 
alkalmazni, ha a Tpvt. vagy az Fttv. eltérő szabályokat nem állapít meg. 

 

VII. 
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Az értékelés keretei 
120. Az eljáró versenytanács előzetesen megjegyzi, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgya csak és 

kizárólag az ügyindító végzésben, valamint a Vj/123-14/2015. számú és Vj/123-17/2015. számú kiterjesztő 
végzésekben megjelölt magatartások vizsgálata. Így az eljáró versenytanács nem foglal állást 
általánosságban sem az elektroszmog, sem a földelés hatásai, de az eljárás alá vontak által közzétett egyes 
további (a tematikus műsorokon kívüli) kereskedelmi gyakorlatok szerkesztői tartalomnak álcázott volta 
tekintetében. 

121. A jelen versenyfelügyeleti eljárásnak alapvetően két vizsgálati iránya van: egyrészt az érintett – sem 
orvostechnikai eszköznek, sem gyógyászati segédeszköznek nem minősülő – termékekkel (mint bizonyos 
káros hatásokra kínált megoldásokkal) kapcsolatos különböző, széleskörű és sokrétű hatás-állítások köre, 
másrészt az a gyakorlat, hogy a különböző kereskedelmi gyakorlatokon belül egyes tematikus műsorok úgy 
jelentek meg az Echo TV-n bemutatott ELEKTRO/SOKKK elnevezésű műsorok folyamában, mintha 
szerkesztői tartalmak lettek volna. 

Hatály, hatáskör 
122. A fentebb ismertetett tényállásra az Fttv. rendelkezései alkalmazandók tekintettel arra, hogy az eljárás 

alá vont vállalkozások által alkalmazott tájékoztatások gazdasági reklámnak minősülnek, melyek az önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy 
fogyasztóknak szólnak. 

123. Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított ügyekben, ha a kereskedelmi 
gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.  

124. Az eljárás alá vont által alkalmazott, televízió reklámként megjelenő kereskedelmi kommunikációs 
eszköz többek között az országos műsorszolgáltatást végző Echo TV-n jelent meg. A Földelni Jó Kft. a 
vizsgálattal érintett termékeket – egyebek mellett tehát – országos televíziós csatornán (Echo TV) 
népszerűsítette és a többi kereskedelmi kommunikációs eszköz – mind tartalmában, mind a közzététel 
időszakára tekintettel – erre épül, így az Fttv. 11. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Gazdasági 
Versenyhivatal hatásköre megállapítható. 

125. A Gazdasági Versenyhivatal illetékességét a Tpvt. 46. § állapítja meg. 

Az érintett fogyasztók és az ügyleti döntés 
126. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett fogyasztó mindenki, aki valamilyen – pl. vélt vagy valós 

módon elektroszmog okozta – betegséggel, egészségügyi problémával küzd, attól tart vagy meg szeretné 
óvni családját, rokonait, környezetét.  

127. Az érintett piac keresleti oldalán tehát egyrészt azon fogyasztók és hozzátartozóik vannak, akik a 
versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált kereskedelmi kommunikációban sorolt betegségekkel küzdenek (pl. 
degeneratív megbetegedések, ízületi- szembetegségek, szív- és érrendszeri betegségek, allergia, rákos, 
gasztroenteriális, autoimmun megbetegedések, ALS betegség, cukorbetegség, diabeteses neuropathia, 
szívszélhűdés, szívroham, sebek, depresszió, gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, vérnyomás, 
szívritmus és cukorszint stabilizálása), másrészt a kereskedelmi kommunikáció megelőző hatásra vonatkozó 
tartalma miatt olyan fogyasztók is a keresleti oldalhoz tartoznak, akik – elsősorban a családjukban 
előforduló, felsorolt betegségek előfordulása okán – az egészségük megőrzését fontosnak tartják.  

128. Az érintett piac tágabban vett kínálati oldalán azon készülékek, megoldások, szerek vannak, melyek a 
fentebb felsorolt betegségek kezelését ígérik. A szűkebben vett kínálati oldalon a földelés 
hatásmechanizmusának elvén működő termékek és módszerek találhatóak meg. 

129. A vizsgált kereskedelmi gyakorlat megítélése során – ha az a fogyasztók egy meghatározott csoportjára 
irányul – az Fttv. alkalmazásában az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe 
venni. 
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130. A jelen eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat döntően olyan fogyasztókat célzott meg, akik a 
kereskedelmi kommunikáció által felhívott betegségben szenvednek, vagy ilyen betegséggel küzdők 
hozzátartozói, és e betegség vonatkozásában tartósan tünetmentes, illetve gyógyult állapotot kívánnak 
elérni. Emellett a közzétett kereskedelmi kommunikációs eszközökben foglalt információ a megelőzésre is 
utal, ezért érintettek azon fogyasztók is, akik az egészségük megőrzése érdekében nyitottak a piacon lévő, 
ezt a célt szolgáló készülékekre, készítményekre, esetlegesen a családban előforduló, a felsorolt betegségek 
okán. Az előzőeken túl, a vizsgált kereskedelmi kommunikációs eszközökön megjelennek jótékony, 
egészségre gyakorolt (például fáradékonyság, kimerültség, viselkedészavar, stressz kezelése), valamint 
további előnyös hatások, úgy mint szorongás, alvászavar, ingerlékenység, dekoncentráltság kezelése, 
pihenés segítése. 

131. Tekintettel arra, hogy a vizsgált kereskedelmi kommunikáció a fent felsorolt betegségekkel – saját 
maga, vagy családja révén – érintett fogyasztókat érte el, mivel ezen betegségekben szenvedő, vagy 
bizonyos tüneteket magukon tapasztaló fogyasztókat céloz, ezért az érintett fogyasztói kör az Fttv. 4. § (2) 
bekezdés szerinti sérülékeny fogyasztókból áll. E célcsoport tagjaitól az üzenetekre való fogékonyságuk, 
speciális érzékenységük okán (hiszen az átlagosnál fogékonyabbak az ígért előnyökre), hiszékenységüknél, 
fizikai fogyatkozásuknál fogva alacsonyabb tudatossági szint várható el, mint egy átlagfogyasztótól. 
Továbbá a jelen ügyben különösen figyelembe veendő körülmény, hogy az alkalmazott tájékoztatások 
valóságtartalmát speciális szakmai (műszaki, fizikai) ismeretek alapján lehet csak megítélni, így azokat 
nehéz értékelni. Ezen a területen tehát különös jelentősége van a tényszerű, a túlzásokat nélkülöző, korrekt, 
valós és ténylegesen bizonyított állításokat tartalmazó tájékoztatásnak, hiszen ezen kör számára a fogyasztói 
döntésük meghozatala során a legfontosabb szempont az ígért, és ezért várt gyógyító, megelőző, regeneráló 
hatás megvalósulása, ezért akár anyagi erejüket meghaladó kiadásokra is hajlandóak.  

132. A kereskedelmi gyakorlat akkor megtévesztő, ha alkalmas a fogyasztók ügyleti döntésének 
befolyásolására. A jelen ügyben az Fttv. mellékletében, azaz feketelistájában felsorolt kereskedelmi 
gyakorlatok esetében az ügyleti döntések értékelése nem szükséges, ugyanis annak torzíthatóságát a 
feketelistás kereskedelmi gyakorlatok esetében a jogalkotó már adott tekinti. 

133. A megtévesztés körében kiemelendő azonban (összhangban az Fttv. indokolásával), hogy az ügyleti 
döntés fogalma szélesebb terjedelmű a fogyasztó gazdasági döntéseinek polgári jog szerinti fogalmánál, a 
szerződési akarat kifejezésénél. Ügyleti döntésnek minősül a fogyasztó azon döntése, amikor azonosítja a 
szükségletét és valamely vállalkozást vagy valamely szolgáltatást választja szükséglete kielégítésére. 

134. Az eljáró versenytanács utal ebben a körben az Európai Bíróság egy előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem kapcsán 2013. december 19-én hozott ítéletére,82 melynek megállapítása szerint az ügyleti döntés 
fogalma alá tartozik nem csupán az arra vonatkozó döntés, hogy a fogyasztó megvásároljon-e vagy sem egy 
terméket, hanem „az ilyen döntéssel közvetlen kapcsolatot mutató döntésre is, például arra vonatkozólag, 
hogy a fogyasztó belépjen-e az üzletbe.”  

135. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy folyamat, 
amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga eszközeivel. Ez a folyamat a 
fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így 
ez sem történhet tisztességtelen módon. Nemcsak az olyan magatartás lehet jogellenes, amely kizárólagosan 
meghatározza a fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a 
folyamatra - ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már önmagában az a körülmény, hogy a 
tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot a 
vállalkozással, keresi annak termékét. 

                                                 
82 Az Európai Bíróság ítélete a C-281/12. számú ügyben. 
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136. A jogsértés megállapíthatóságával és a magatartás súlyával kapcsolatban sincs annak jelentősége, hogy 
az adott magatartással összefüggésben ismertté váltak-e fogyasztói panaszok vagy sem.83  

137. A vizsgálattal érintett termékek esetében a fogyasztók figyelmének felkeltése a vizsgált állítások 
közzétételekor történt meg. Az Fttv. értelmében a figyelemfelkeltés kapcsán hozott döntés is ügyleti 
döntésnek minősül, mert a fogyasztó a kereskedelmi gyakorlat üzenetének hatására felkutatja a kínált 
termékeket, lehetőségeket és a kommunikációnak a termékeknek tulajdonított jótékony, egészségre 
gyakorolt és egyéb hatásaira vonatkozó üzenete miatt dönt a termék megvásárlása (megrendelése) mellett. 

138. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban tehát ügyleti döntésnek tekintendő a fogyasztó azon döntése, hogy 
felveszi a kapcsolatot az eljárás alá vonttal az eljárás alá vontak által megadott csatornákon a Geo-Connect 
Pad és a Geo-Connect Bed elnevezésű termékeket népszerűsítő kereskedelmi gyakorlat hatására. 

Az ügyleti döntés befolyásolására való alkalmasság 
139.  A vizsgált kereskedelmi gyakorlattal megcélzott fogyasztók ügyleti döntéseinek befolyásolására 

alkalmasak az olyan kereskedelmi kommunikációk, amelyek valamely árunak betegségeket, egészségügyi 
problémát megelőző, azokat kezelő, az emberi szervezet állapotát javító, segítő tulajdonságot 
tulajdonítanak. 

140. Az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan 
információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan 
módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az Fttv. 6. §-ának 
(1) bekezdésében szerepeltetett egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti 
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Az Fttv. 3. §-
ának (1) bekezdésében megfogalmazott tilalomnak az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti magatartás 
megvalósítása révén történő megsértése nemcsak oly módon történhet, hogy a megtévesztés közvetlenül a 
fogyasztó által megvásárolt, igénybevett, megrendelt áru vonatkozásában valósul meg. A megtévesztés 
azzal is megvalósulhat, ha a tájékoztatás nem (pusztán) az adott termékre, hanem az indokoltságra, a 
használat okaira vonatkozik, de ezen információ elősegíti a vállalkozás által eladni, ellenérték fejében a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátani szándékolt áru értékesítését, eladásának ösztönzését. A jelen ügyben az 
elektroszmoggal, annak káros hatásaival kapcsolatos tájékoztatások is ilyennek minősülnek. 

A fogyasztó által észlelt üzenet, a fogyasztói értelmezés, az igazolási kötelezettség és a megtévesztésre való 
alkalmasság 
141. A fogyasztó által észlelt üzenet összességében – köszönhetően, az egymást kiegészítő, egymásra épülő, 

különböző felületeken és időpontokban megjelenő kereskedelmi kommunikációs eszközöknek – arra 
vonatkozik, hogy az elektroszmognak az emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait (mely következtében 
többek között betegségek alakulhatnak ki) a Földelni Jó Kft. által forgalmazott Geo-Connect Pad és Geo-
Connect Bed termékek kompenzálják, és ezzel a betegségek megelőzhetőek, kezelhetőek, valamint egyéb 
jótékony egészségre gyakorolt hatásokat és más hatásokat remélhet használatuktól a fogyasztó. 

142. Az Fttv. 14. §-a rögzíti, hogy ha a vállalkozás a hatóság felhívására a kereskedelmi gyakorlat részét 
képező tényállítás valóságát nem igazolja, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a 
valóságnak. 

143. A kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát tehát a vállalkozás köteles igazolni.  

144. Az eljáró versenytanács rögzíti, hogy egy reklámállításnak az igazolási kötelezettségre kiható 
értelmezése során nem bír jelentőséggel, hogy a vállalkozás a kifogásolt állítást miként értelmezi, a 
közléssel mit szeretett volna kifejezésre juttatni, mivel azt a fogyasztó szempontjából kell értelmezni. 

145. A vizsgálattal érintett termékek bizalmi áruk, azok hasznosságáról a fogyasztók a termékek alkalmazása 
esetén sem bírhatnak pontos tudással, még a használat során sem tapasztalhatják meg egyértelműen, hogy a 

                                                 
83 Vj-40/2004. (A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának az Fttv.-vel, a Tpvt. III. fejezetével, a Grt.-vel, az Éltv.-vel és a 
Gyftv.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései, 2015, I.3.9. pont) 
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termékek megfelelnek-e az általuk előzetesen támasztott elvárásoknak, alkalmasak-e az ígért hatások 
nyújtására. 

146. A kereskedelmi kommunikáció a fogyasztók megtévesztésére akkor alkalmas, ha a benne 
megfogalmazott állítások valótlanságára figyelemmel őket tévedésbe ejtheti vagy tévedésben tarthatja, ha a 
kereskedelmi kommunikációban szereplő információk kellő alapot adhatnak arra, hogy a fogyasztóban 
téves képzetek alakuljanak ki az adott áru tartalmáról, lényeges tulajdonságairól, illetve az áru 
igénybevételének feltételeiről. 

147. Lényeges továbbá, hogy az Fttv. 14. §-a értelmében a vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a 
kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz 
eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. A 
fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát tehát minden esetben a közreadójának kell igazolnia.  

148. A vállalkozás akkor jár el kellő szakmai gondossággal, ha az információk valóságtartalmát igazoló 
bizonyítékkal legkésőbb az információk közzétételekor rendelkezik. Az eljáró versenytanács hangsúlyozza, 
hogy az elvárt szakmai gondossággal eljáró vállalkozás nem fogalmaz meg olyan állítást, amelyet nem tud 
tényszerűen megfelelően igazolni. A gyógyhatás, illetve egészségre vonatkozó és egyéb kedvező hatás-
állítások esetében azonban ezen felül további követelményeket támaszt a joggyakorlat a vállalkozások felé: 
tudományos megalapozottságot vár el.  

149. A különböző emberi szervezetre gyakorolt hatásokra irányuló állítások bizonyításával kapcsolatos 
elvárások vonatkozásában az eljáró versenytanács – figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.185/2007/6. 
számú ítéletében foglaltakra – kiemeli, hogy 

- a tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal 
hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány 
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége, 

- nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és 
kezelőorvosaiktól származó vélemények, 

- ahhoz, hogy egy adott termék betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarainak vagy 
rendellenességeinek a gyógyítására való alkalmasságát tudományos ismeretek támasszák alá, ennél 
mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék minden szervezetre gyakorolt hatására és 
mellékhatására kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követően az eredményeket az 
orvostudomány képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan szakvéleményt adni. E 
minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékről - tudományos ismeretekre alapítottan - 
gyógyhatást állítani. 

150. Hangsúlyozandó, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak a tényállás tisztázása körében nem az a feladata, 
hogy a különböző hatóságok, illetve szervezetek által lefolytatott vizsgálatokat megismételve vagy azok 
helyett szakértői bizonyítást folytasson le az áru emberi szervezetre, illetve az egészségre gyakorolt hatását 
mint a termék lényeges tulajdonságát illetően. A Gazdasági Versenyhivatal feladata annak elemzése, hogy a 
fogyasztóknak szóló tájékoztatásokban megfogalmazott állítások egészségre vonatkoznak-e, illetve 
gyógyhatásra (betegséget megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a 
tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, amennyiben az állítások 
valóságnak való megfelelését a tudományos bizonyítottsággal szemben támasztott követelményeknek 
megfelelően, tudományos ismeretekkel nem igazolja. 

151. A jelen ügyben – az érintett termékek és a kereskedelmi gyakorlat jellegére tekintettel – továbbá annak 
is jelentősége van, hogy az egyes fogyasztók az egyes tartalmakat, azok célját miként azonosítják. Ugyanis 
maga az eljárás alá vont sem tudott versenytársi termékeket (azaz földelést szolgáló, pozitív – és nem 
pusztán az áramütést megelőző – hatásúnak hirdetett termékeket) megnevezni, ilyeneket sem a vizsgálat, 
sem az eljáró versenytanács nem tárt fel, így az egészségmegóvó, betegségkezelő célú földelő készülékek és 
az eljárás alá vont közötti kapcsolat egyértelműen megállapítható. Ezt a kapcsolatot erősíti pl. a Google 
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keresőbe beírt „földelés” és „egészség” szavakra kiadott találatok sora, ahol az első oldalon az eljárás alá 
vont honlapja az egyetlen piaci szereplői (megrendelhető termékeket is tartalmazó) oldal.84  

152. Azokban az Echo TV-ben megjelenő videókban, melyekben kifejezetten nem jelenik meg a jelen 
versenyfelügyeleti eljárásban közvetlenül érintett két termék, de a Földelni Jó Kft. ügyvezetője, Gyürüsi 
József és esetlegesen az általa meghívott vendég beszél a betegségek kialakulásának okairól, 
körülményeiről. A téma (valamint a korábbi adások, köztük a vásárlási műsorablakok sora, folyamata) és az 
ügyvezető személye teremti meg az egyértelmű kapcsolatot az eljárás alá vont és a tájékoztatások tartalma 
között. Maga az eljárás alá vont ügyvezetője is úgy nyilatkozott (lásd a 84-85. pontokat), hogy akkor kezdte 
el a vásárlási műsorablakok megjelentetését, amikor már ismert volt az elektroszmog-téma. 

153. Gyürüsi József és vendégei számtalan betegség kialakulásának okaként a jelenlegi életvitelt (házakban 
lakunk, cipőt hordunk, elektromos, vezeték nélkül működő eszközöket használunk) és ehhez kapcsolódóan 
az elektroszmog terhelést és annak emberi szervezetre gyakorolt hatását jelöli meg. Ugyanakkor beszélnek 
arról is, hogy földeléssel és különböző – földeléshez kapcsolódó – módszerekkel kompenzálható ez a 
terhelés és megelőzhetőek a betegségek. Ezen adások előtt és után nincs reklámszignál, azaz a fogyasztó 
úgy érzékeli, mintha ezek a beszélgetős műsorok szerkesztői tartalmak lennének, vagyis ezen adásokban 
elhangzottaktól – az újságírástól joggal elvárt – objektivitást és tényszerűséget remél, azaz világosan 
elkülönül egy vállalkozás érdekét szolgáló kereskedelmi kommunikációtól, reklámtól. A műsorvezető 
azonban éppen egy olyan vállalkozás ügyvezetője, amely olyan földelő termékeket forgalmaz, amely 
földelést a műsor ajánl, továbbá amely vállalkozás ellenértéket fizet. A műsorvezető egyrészt a tartalom 
meghatározója, másrészt a támogatója is. Lényeges továbbá kiemelni, hogy a kétféle műsor (a közel azonos 
költségek mellett) azonos időben és közel azonos időtartamban (24, illetve 30 perc) került közzétételre. 

154. Azok a kommunikációs eszközök (Echo TV-n megjelenő televíziós vásárlási műsorablak, 60 
másodperces televíziós reklám, Youtube videó, előadásokon alkalmazott diasor, a Paramedica című lapban 
közzétett cikk, saját honlapon és Facebookon közzétett tájékoztatások), amelyekben kifejezetten 
megjelennek a Földelni Jó Kft. által forgalmazott termékek, már egyértelműen reklámokként, illetve fizetett 
vásárlási műsorablakként jelennek meg. Ezek azok a kereskedelmi kommunikációs eszközök, melyek az ún. 
tematikus, ismeretterjesztő ELEKTRO/SOKKK adásokat kiegészítik azzal az információval, hogy a 
betegségek kialakulásának okaira megoldásként javasolja a Földelni Jó Kft. által forgalmazott Geo-Connect 
Pad és Geo-Connect Bed elnevezésű termékeket.  

155. Az eljárás alá vont által alkalmazott kommunikációs eszközök tehát integrált módon kapcsolódnak 
egymáshoz: amit a tematikus műsorok felvezetnek, arra a további kereskedelmi gyakorlat kínál konkrét 
megoldást, termékeket, ezzel azonban közvetlen lesz a kapcsolat a termékek és a termékeket meg nem 
nevező kommunikációk között. 

Gyógyhatás állítások 
156. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Az Fttv. 3. §-

ának (2)-(4) bekezdései értelmében egy kereskedelmi gyakorlat három esetben minősülhet 
tisztességtelennek: 

- ha az adott kereskedelmi gyakorlat szerepel az Fttv. mellékletében (az ún. feketelistán), vagy  

- ha a kereskedelmi gyakorlat (aktív módon vagy mulasztás révén) megtévesztő vagy agresszív, 
teljesítve a 6-8. §-okban szabályozott feltételeket, vagy 

- ha teljesülnek az Fttv. 3. §-ának (2) bekezdésben rögzített feltételek. 

157. A szabályozás logikájából (generális-speciális viszony) adódóan mindig azon tényállási elemeket kell 
vizsgálni, amelyeknek a magatartás különösen megfeleltethető, az általánosabb tényállási elemeket nem, 
hiszen azokat a jogalkotó megvalósultnak tekinti. 

                                                 
84 Vj/123-39/2015. számú irat 
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158. Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a vállalkozásnak a fogyasztók irányában tanúsított 
kereskedelmi gyakorlata feleljen meg a tisztesség követelményének, amely azon elvárást is magában 
foglalja, hogy a vállalkozásnak magáról vagy termékeinek lényeges tulajdonságáról adott, fogyasztóknak 
szóló tájékoztatása igaz és pontos legyen. Másrészt általánosságban elmondható az is, hogy ahhoz, hogy a 
termékek bármilyen, az emberi szervezetre irányuló pozitív hatással népszerűsíthetőek legyenek, 
megfelelően és szigorú (adott esetben tudományos, klinikai) keretek között igazolni kell ezen hatásokat. 
Amennyiben nem állítana fel a szabályozás és a jogalkalmazás szigorú, minden vállalkozásra kiterjedő 
kereteket, azon piaci szereplők, akik jogszerűen forgalmazzák, minősíttetik és reklámozzák termékeiket, 
jelentős piaci hátrányba kerülnének.  

159. A jelen ügyben vizsgált, az emberi szervezetre irányuló hatásokkal kapcsolatos állítások eltérnek abból a 
szempontból, hogy azok a szervezet milyen állapotára vonatkoznak. Az egészségre gyakorolt hatás-állítások 
azt sugallják a fogyasztónak, hogy a termék és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, 
hogy a készülék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására. Az egészség helyreállítását célzó tevékenység gyógyítás, az ilyen tartalommal ajánlott 
terméknek gyógyító hatású terméknek kell lennie. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása annak a 
terméknek van, amely kedvező hatást képes gyakorolni az életműködés zavartalanságára, az egészségre. 
Gyógyhatása annak a terméknek van, amely a betegséget megszünteti, az egészséget helyreállítja, azaz 
egészségessé tesz. Gyógyhatásnak minősül tehát a drasztikus, nem egészségvédő és -megelőző, hanem a 
normál egészségi állapothoz való visszatérést biztosító, egészség-helyreállító hatás85. Amennyiben egy 
állítás gyógyhatásra vonatkozik, úgy a kereskedelmi gyakorlat az Fttv. mellékletének 17. pontja körében 
értékelendő. Amennyiben a kereskedelmi gyakorlat nem gyógyhatásra vonatkozik, de egyébként az 
egészségre vonatkozó állításként értelmezendő, az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja [azon belül is bj) 
alpontja] körében ítélendő meg. Szintén az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja [azon belül is bg) 
alpontja] körében értékelendőek azon állítások, amelyek egyéb hatás, alkalmasság és előny ígéreteket 
fogalmaznak meg. 

160. Egy termék vonatkozásában közzétett kereskedelmi kommunikációban alkalmazott állítások – 
különösen, ha az állítások gyógyhatást fogalmaznak meg – olyan tanulmányokkal kell alátámasztani, 
melyek közvetlenül az adott termékhez és az állítólagos gyógyhatáshoz kapcsolódnak. Ezt az álláspontot 
támasztja alá a joggyakorlatnak86 a kutatási, vizsgálati anyagokkal szemben elvárt követelmények rendszere 
is: 

- A vizsgálati eredmény nem nyugodhat izolált esetismertetéseken, véletlenszerű tapasztalatokon, 
olyan beszámolókon, amelyek nélkülözik a tudományos értékeléshez szükséges feltételeket és 
eszközöket (pl. megfelelő és elfogadott statisztikai tervezést, kivitelezést), elismert tudományos 
módszerrel alá nem támasztott véleményeken, az értékelést befolyásoló körülmények mellőzésével 
írott publikáción, forrásanyag ellenőrizetlen hivatkozásán. 

- A vizsgálatba bevont személyek tekintetében a minta kellő nagysággal és reprezentativitással bírjon. 

- A mintába való bekerülés szempontjai olyan személyek mintába való bekerülését eredményezzék, 
akik a vizsgált termék célcsoportjához tartoznak. 

- A mintavétel módja legyen megfelelő, a mintába való bekerülés szempontjai ne okozzanak 
potenciális szelekciós torzítást. 

- A vizsgálatra normál, a mindennapi használattól nem eltérő körülmények között kerüljön sor. 

- A vizsgálat során történő „lemorzsolódás” indokai kerüljenek ismertetésre. 

- A vizsgálati alanyokról álljanak rendelkezésre deskriptív statisztikák. 

- A vizsgálat lefolytatása oly módon történjék, amely lehetővé teszi az esetleges szubjektivitási 
problémák kezelését. 

                                                 
85 Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.127/2004/12., Vj-103/2003. 
86 VJ/104/2009. számú ügyben hozott határozat 
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- A vizsgálat dokumentációban szereplő számítások legyenek ellenőrizhetők az ún. nyers adatok 
segítségével. 

161. A vizsgált állítások alátámasztására a vizsgáló a Földelni Jó Kft.-t felhívta87 az Fttv. 14. § szerinti 
bizonyításra, melyre válaszul a Földelni Jó Kft. a 16-19. pontokban bemutatott bizonyítékokat csatolta be, 
anélkül hogy az összefüggéseket, következtetéseket vagy a bizonyítékok relevanciáját ismertette volna. 

162. A Földelni Jó Kft. a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékeinek népszerűsítésére szolgáló 
kereskedelmi kommunikációban – a 39-50. pontokban részletesen bemutatott – gyógyhatást tulajdonított. A 
Földelni Jó Kft. kereskedelmi kommunikációjában azt a stratégiát követi, hogy általános módon ismerteti 
azon kiváltó okokat, amelyek hatására szinte bármilyen betegség kialakulhat az emberi szervezetben. A 
legkülönbözőbb betegségek közül a következőket hangsúlyozza (egyeseket akár több alkalommal is, a 
tartalmak különböző csatornákon való megosztására is tekintettel): 

- degeneratív és neurodegeneratív megbetegedések,  

- gyulladások kezelése, csökkentése, 

- szív- és érrendszeri betegségek, 

- vérnyomás problémák, 

- aritmia, 

- infarktus, szívroham, 

- stroke, 
- agyvérzés, 

- tüdőembólia, 

- a véráramlás javítására (vérhígítás),  

- ízületi gyulladások, 

- sebek gyógyítása, 

- cukorbetegség, 

- diabeteses neuropathia, 

- autoimmun betegségek, 

- gasztroenteriális betegségek, IBS, 

- anyagcsere zavarok, 

- mesterséges láz, 

- szembetegségek, 

- ALS betegség,  

- Alzheimer-kór, 

- Down-kór, 

- Parkinson kór, 

- sclerosis-multiplex, 

- Lou Gehrin betegség, 

- elmebaj, 

- autizmus, 
                                                 

87 VJ/123-1/2015. számon iktatott adatkérés 
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- epilepszia hajlam, 

- csontritkulás, 

- vesebetegségek, 

- nyelőcső betegségek, 

- rákos megbetegedések (gyermek agyrák, gyermekkori leukémia, agydaganat, hallójárat daganat, 
leukémia, fültornácideg és fültőmirigy daganat, prosztatarák, bőrrák, melanóma, emlőrák, 
torokrák, tüdőrák, hererák, ajakrák),  

- DNS károsodás, 

- hipoxiás állapot, 

- migrénes fejfájás, 

- viselkedés zavar, magatartásproblémák, hiperaktivitás és emlékezetzavar kezelésére, 

- orrvérzés, szédülés, fejfájás 

- meddőség kezelése, 

- sérülésekből gyorsabb felépülés, 

- felfekvés, 

- bőr és kötőszövet elhalás, 

- ekcéma, 

- gombás fertőzések, 
- fájdalomcsillapítás, 

- depresszió, 

- allergia, 

- öngyógyító folyamatok beindítása, 

- baktériumokkal szembeni védelem, 

- betegségek általában (kezelés és megelőzés egyaránt), 

- gyermekbetegségek, 

- gyógyszerek és gyógyászati eszközök hatásának fokozása. 

163. A Földelni Jó Kft. kereskedelmi kommunikációjában tehát nem az egyes betegségekre, hanem a 
betegségek kialakulásának általános okára ajánl általános megoldást. Ennek lényege szerint a Földelni Jó 
Kft. által forgalmazott két termék a mai világban elterjedt életvitelből fakadó elektroszmog terhelést 
kompenzálja, ezzel a már kialakult betegségek eredendőjére, illetve a kialakulás megelőzésére ajánlja a 
Geo-Connect-Pad és a Geo-Connect Bed termékeket. Ezen állítások ekként gyógyhatás állítások. 

164. A Földelni Jó Kft. által benyújtott bizonyítékok azonban nem felelnek meg a bizonyítékokkal szembeni 
kritériumoknak az alábbiak szerint. 

165. A 17-19. pontokban ismertetett bizonyítékok nem a Földelni Jó Kft. által forgalmazott Geo-Connect Pad 
és Geo-Connect Bed termékek hatásainak vizsgálatával kapcsolatosan készült tanulmányok, egyéb írások és 
dokumentumok, hanem a földelésnek, mint módszernek a hatásaira vonatkoznak (és nem is olyan általános 
és széleskörű megoldásokat fogalmaznak meg, mint amelyek a kereskedelmi gyakorlatban találhatóak). 
Ebből következően nem alkalmasak arra, hogy a Földelni Jó Kft. által alkalmazott gyógyhatásra utaló 
állításokat (és egyéb hatásokra vonatkozó állításokat) megfelelően alátámasszák. Az eljáró versenytanács a 
fenti indok miatt sem tudta elfogadni az eljárás alá vont azon logikai érveit, hogy az elektroszmog és a 
földelés köztudott hatásai miatt egy földelésre bizonyítottan alkalmas eszköz a negatív hatások 
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kiküszöbölésére / a pozitív hatások kiváltására egyértelműen alkalmas. Különös jelentősége van ebben a 
körben, hogy maga az eljárás alá vont is elismerte, hogy nem feltárt teljesen az elektroszmog jelenség, 
illetve az eljáró versenytanács számára az is egyértelmű, hogy rendkívül széleskörű hatások 
megjelenítéséről van szó a feltárt kereskedelmi gyakorlatokban, miközben az elektroszmoggal és a 
földeléssel kapcsolatos eredmények és megállapítások is sokrétűek, esetlegesen ellentmondásosak. 

166. Általánosságban továbbá elmondható, hogy nem tekinthető az egyes állítások Fttv. 14. §-a szerinti 
igazolásának különböző cikkek, tanulmányok felsorolása azok relevanciájának és hitelességének, így a 
bizonyíték és a kereskedelmi gyakorlat közötti kapcsolat közvetlenségének és a tudományos szinvonal 
igazoltságának a kifejezett megjelölése nélkül. 

167. A nem termék-specifikus klinikai vizsgálatokról szóló dokumentumok akkor fogadhatók el 
bizonyítékként a gyógyhatás állítás alátámasztására, amennyiben az adott eszközzel igazolhatóan 
egyenértékű, hasonló eszköznek a tudományos szakirodalomban közölt klinikai vizsgálatai, vagy az ezen 
eszközről szóló egyéb tanulmányok bemutatására kerül sor (ekvivalencia), vagy az adott eszközre vagy az 
adott eszközzel igazolhatóan egyenértékű, hasonló eszközre vonatkozó egyéb klinikai tapasztalatokról szóló 
publikált vagy publikálatlan jelentések kerülnek bemutatásra (irodalmi út). Ezen követelmények egyikének 
sem feleltek meg a benyújtott bizonyítékok, azaz sem az ekvivalencia, sem az irodalmi úton való igazolás 
nem valósult meg. 

168. Továbbá tanulmányok puszta felsorolása egy hatásállítás alátámasztására önmagában nem is lenne 
elegendő, nem fogadható el bizonyítékként, a jelen esetben pedig különös tekintettel szükséges lenne arra a 
már kifejtett tényre is, hogy a hivatkozott tanulmányok nem a versenyfelügyeleti eljárásban érintett 
termékek vonatkozásában készültek. 

169. Nem tekinthetőek alkalmas bizonyítéknak azok a 16. pontbeli iratok sem, amelyek azt igazolják, hogy a 
termékek nem veszélyesek az emberi szervezetre, illetve bizonyos technológia, minőség szerint készültek és 
csak azt igazolják, hogy az adott technológia milyen ellenállással vagy frekvenciával bír – tehát még csak 
közvetve sem utalnak pozitív szervezeti hatásokra. 

170. Az eljárás alá vont által hivatkozott szabadalmi dokumentumokat a Földelni Jó Kft. nem csatolta be, 
csak egy linken hivatkozott rá, továbbá az USA-ban elnyert szabadalmi oltalom területi hatálya nem terjed 
ki Magyarországra.  

171. Mindazonáltal a szabadalmi oltalom a műszaki szellemi alkotások, valamint az áruk és a szolgáltatások 
megkülönböztetésére szolgáló megjelölések számára ad oltalmat, jogi védelmet, így a szabadalmi 
dokumentumok rendeltetése nem az, hogy bármilyen hatásra vonatkozó állítások alátámasztását szolgálják. 
A becsatolt szabadalmi jog elnyerése nem attól függött, hogy a benyújtott bejelentési dokumentumok 
megfelelően igazolták-e, hogy a Geo-Connect Pad termék hatékony, hanem attól, hogy a test leföldelését 
lehetővé tevő rendszer valóban új, feltalálói tevékenységen alapult és iparilag alkalmazható.  

172. A fentiekre tekintettel az eljárás alá vont által hivatkozott dokumentumok nem alkalmasak arra, hogy a 
Földelni Jó Kft. által (valamilyen terjedelemben az összes reklámeszközben) alkalmazott gyógyhatásokat 
(és az alábbiakban ismertetett egyéb hatásokra vonatkozó állításokat) megfelelően alátámassza, így a 
Földelni Jó Kft. az Fttv. 14. §-ban előírt bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, és ekként 
megvalósította az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállást, ezzel pedig megsértette az Fttv. 3. § 
(1) bekezdésében foglalt tilalmat. 

173. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy önmagában vitatható, ha egy olyan terméknek tulajdonít egy 
piaci szereplő (széleskörű) gyógyhatást, hogy az nem gyógyászati célúként van 
minősítve/bejegyezve/bejelentve, így sem szakhatósági, sem egyéb speciális kontroll alá nem esik.  

Egészségre vonatkozó hatás-állítások 
174. Az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése alapján az a kereskedelmi gyakorlat megtévesztő, amely  

- valótlan információt tartalmaz valamely tényező tekintetében 

- és egyben arra is alkalmas, hogy az ügyleti döntést torzítsa. 
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175. Az érintett fogyasztói csoport esetében a különböző egészségre vonatkozó hatások kapcsán 

- a vásárlási döntés értékelési szakaszában a várt hatás minden egyéb tényezőt megelőz, 

- az információkeresési és -feldolgozási folyamatot az jellemzi, hogy 

 az ilyen termékek lényeges tulajdonságainak elkülönítése, az ezekre vonatkozó 
információk mérlegelése a speciális szakértelemmel nem rendelkező fogyasztók számára 
nehézséget jelenthet, 

 a döntést megelőző kockázatmérlegelést alapvetően megnehezíti, hogy tapasztalati vagy 
bizalmi termékről van szó, így a döntés szempontjából lényeges tulajdonságok (pl. a 
különböző tényleges hatások) nem ismerhetőek meg a vásárlás, a használat előtt vagy 
éppen utána sem. 

176. Az egészségre ható állítások kapcsán azonban az is elmondható, hogy a különböző betegségek 
gyógyítása, megelőzése szoros kapcsolatban van a fogyasztói tudatban és a jelen versenyfelügyeleti 
eljárásban vizsgált egyes kommunikációs eszközökön is az egészség megőrzésével, az egészségi állapot 
javításával, fokozásával. A vizsgálattal érintett termékek a vizsgált reklámeszközök alapján számtalan 
egészségügyi problémára nyújtanak megoldást, illetve számos betegséget meggyógyítanak, így a fogyasztók 
fokozottan gondolhatták azt, hogy az egészségvédő célra is alkalmas. Az egészség védelme, az egészségre 
gyakorolt hatás olyan – az Fttv. 6. §-ában nevesített – lényeges tulajdonságnak minősül, hogy az azzal 
kapcsolatos állítás nyilvánvalóan befolyásolja a fogyasztók döntését. 

177. A Földelni Jó Kft. a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékeinek népszerűsítésére szolgáló 
kereskedelmi kommunikáció egy részében az emberi szervezet normál állapotával, annak fenntartásával 
kapcsolatos, egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, amikor azt állította, hogy a termékek alkalmasak 

- fáradékonyság kezelésére, 

- kimerültség / fáradtság kezelésére, 

- immunrendszer működésének támogatása, 

- kortizol szint normál szinten tartása, 

- kreatinin koncentráció normál szinten tartása, 

- diszlexia, diszgráfia kezelése, 

- stressz kezelésére,  

- idegrendszeri problémák kezelésére, 

- általános, pozitív élettani hatások kifejtésére, 

- agyalatti mirigy, endokrin rendszer, hormonközpont, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 
anyagcsere folyamatok, bélflóra, vastagbél, tüdő, pajzsmirigy, fogazat, csontozat megfelelő 
állapotban tartására,  

- savbázis egyensúly megtartására,  

- máj megfelelő működésének fenntartására, 

- szervezet energiaellátására, 

- savbázis egyensúly fenntartására. 

178. A Földelni Jó Kft. ezen állítások vonatkozásában is azon bizonyítékokat csatolta, mint a gyógyhatás 
állításokra, így az eljáró versenytanács csak visszautal a fent leírtakra, miszerint ezen bizonyítékok 
alkalmatlanok a kereskedelmi kommunikációban alkalmazott állítások, így a jótékony, egészségre gyakorolt 
hatás állítások alátámasztására is. 
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179. Fentiek alapján a Földelni Jó Kft. az Fttv. 14. §-ban előírt bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, 
és így megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bj) alpontjában foglaltakat, ezzel pedig megsértette az 
Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat. 

Egyéb hatásállítások 
180. A Földelni Jó Kft. a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékeinek népszerűsítésére szolgáló 

kereskedelmi kommunikáció egy részében az emberi szervezetre gyakorolt további előnyös hatások 
kiváltására utalt, amikor azt állította, hogy a termékek órákon belül hatnak, és alkalmasak 

- pihenés segítésére, 

- regenerálódás segítésére, 

- alvás segítésére, 

- koncentrálás segítésére, 

- relaxálás, ellazulás segítésére, 

- szorongás feloldására, 

- feszültség, idegesség segítésére,  

- tanulási képesség, felfogó képesség segítésére, 

- agresszivitás / ingerlékenység kezelésére. 

181. A Földelni Jó Kft. ezen állítások vonatkozásában is azon bizonyítékokat csatolta, mint a gyógyhatás 
állításokra, így az eljáró versenytanács csak visszautal a fent leírtakra, miszerint ezen bizonyítékok 
alkalmatlanok a kereskedelmi kommunikációban alkalmazott állítások, így az egyéb kedvező, jótékony, 
pozitív hatás-állítások alátámasztására is. 

182. Fentiek alapján a Földelni Jó Kft. az Fttv. 14. §-ban előírt bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, 
és így megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bg) alpontjában foglaltakat, ezzel pedig megsértette az 
Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat. 

Szerkesztői tartalomnak álcázott kereskedelmi gyakorlat  
183. Az eljáró versenytanács hangsúlyozza, hogy nem az Smtv. és az Mttv. rendelkezései, hanem az Fttv. 

rendelkezései alapján jár el, és ebben a körben hangsúlyosan utal a kereskedelmi gyakorlat fogalmára. 

184. Az Fttv. melléklete 11. pontjának értelmében a fizetett, támogatott (kereskedelmi célú vagy hatású) 
tartalmakkal szemben elvárás, hogy azok egyértelmű üzenettel, közvetlenül értelmezhető módon jutassák a 
fogyasztók tudomására, hogy kereskedelmi gyakorlatról van szó. 

185. A jelen ügyben vizsgált műsorok esetében az állapítható meg, hogy annak nem egy-egy eleme, hanem 
az összkép (a tartalom, az ügyvezető személye, a vásárlási műsorablak tartalmához igen hasonló felépítésű 
műsorok, a földelés szerepének, jelentősége ismertetése példákkal) éri el azt a hatást, hogy a fogyasztók 
számára az ugyanilyen elnevezésű vásárlási műsorablakkal azonos legyen. 

186. A jelen ügyben az Fttv. mellékletének 11. pontja szerint értékelés csak az Echo TV-n megjelenő ún. 
tematikus műsorokra terjed ki, azonban az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy  

- ezen tematikus műsorok nem csak az Echo TV-n láthatóak, hanem elérhetően az eljárás alá vontak 
honlapjain és Facebook oldalain, valamint a Youtube-on is, amely felületek (csatornák) mind 
alkalmasak arra, hogy a fogyasztók számára reklámokat és egyéb tartalmakat egyszerre és különösebb 
elhatárolás nélkül tegyenek közzé, akár jogsértő módon, 

- nem csak a tematikus műsorok, de az egyéb tartalmak is felvethetik a kérdést, hogy a fogyasztók 
számára egyértelmű-e, hogy reklámot és nem szerkesztői tartalmat, azaz műsort lát, különös tekintettel 
éppen arra, hogy a vásárlási műsorablakot is műsornak nevezik az eljárás alá vontak, illetve az előzőek 
szerinti felületeken keverednek a különböző típusú, nagyjából 24-25 perces blokkok, amelyek esetében 
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nem folyamatos (hanem a blokkok elejéhez vagy végéhez kapcsolódik, azaz erősen parciálisan jelenik 
meg) a tájékoztatás, hogy fizetett hirdetésről van szó. 

187. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárás kiterjesztését azonban nem találta indokoltnak azon 
körülményre tekintettel, hogy a vizsgált sérelem megoldása (különös tekintettel a tervezett 
jogkövetkezmények jellegére) hatással lehet minden mozzanatra. 

188. Az Fttv. mellékletének 11. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az írott vagy 
elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru értékesítésének vagy más módon történő 
igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem 
tűnik ki egyértelműen a tartalomból vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy 
akusztikus elemekből (szerkesztői tartalomnak álcázott reklám). 

189. A fenti rendelkezés értelmében egyértelműen ki kell tűnnie a fogyasztó számára, hogy fizetett 
hirdetésről van szó. Megállapítható, hogy – a lent bemutatott módon – a szakmai környezet, illetve a 
releváns ágazati szabályok is az egyértelműségnek tulajdonítanak kiemelt jelenőséget abban a tekintetben, 
hogy miként lehessen megkülönböztetni a fizetett tartalmakat a szerkesztői tartalmaktól. Az eljáró 
versenytanács azonban azt is hangsúlyozza, hogy az Fttv. mellékletének 11. pontja szerinti magatartás 
megítélése a Gazdasági Versenyhivatal feladata.  

190. 2011. november 14-én a Magyar Public Relations Szövetség (a továbbiakban: MPRSZ) – azzal a 
szándékkal, hogy a hazai médiában, a marketingkommunikációban és a PR-szakmában elterjedt negatív 
szakmai gyakorlat ellen fellépjen – állásfoglalást tett közzé az úgynevezett PR-cikkekkel kapcsolatban. Az 
állásfoglalás kiemeli, hogy „a Magyar Public Relations Szövetség egyértelműen támogatja a Gazdasági 
Versenyhivatalt, hogy a maga eszközeivel fellépjen a szerkesztőségi tartalomnak álcázott, törvénysértő 
burkolt reklámozás gyakorlata ellen” és felhívja a szakma figyelmét, hogy jól észrevehetően jelöljék meg a 
fizetett, támogatott tartalmakat, mellékleteket. 

191. Az MPRSZ állásfoglalása szerint továbbá:  
- „A fizetett cikkek, elektronikus tartalmak rendszerint a piaci súlyának és/vagy újdonság- és 

hírértékének nem megfelelő módon mutatnak be egy eseményt, terméket vagy megoldást. 
Egyoldalúan, más hasonló termékek és megoldások figyelmen kívül hagyásával azt sugallják, hogy 
az adott termék, vagy megoldás nagyobb piaci súlyú (jobb, értékesebb, előnyösebb stb.) mint a 
valóságban. Rendszerint túl sok szubjektív elemet tartalmaznak, és a fogyasztót szubjektív jelzőkkel 
igyekeznek a fogyasztásra rábeszélni, vagy a bizalmát felkelteni.” 

- „A fizetett cikkek gyakran kimerítik a burkolt reklám fogalmát. Nem csupán az országos médiában 
honosodtak meg az editoriálisnak álcázott tartalmak, hanem jellemzően a kisebb, szakmai vagy 
valamely területi médiában is. Sok kiadó ezekre, a szerkesztőséginek álcázott fizetett tartalmakra 
építi eleve az üzleti tervét. A kiadók különféle adminisztratív trükkökkel − támogatásnak, 
szponzorációnak álcázással, éves támogatási szerződések mögé bújva, stb. − próbálják fedezni 
ezeket a lényegében törvénysértő, bújtatott reklámokat.” 

- „A fizetett tartalmak gyakorlatának általánossá válása súlyosan sérti a médiafogyasztó, olvasó-
hallgató-néző közönség információkhoz való jogát is. A médiatulajdonosok, kiadók ugyanis számos 
esetben csak akkor hajlandók bizonyos, céghez, termékhez vagy márkához kötött információk 
közlésére, ha a cég, a termék, illetve márka tulajdonosa fizet ezért, vagy a közléssel párhuzamosan 
reklámot is vásárol. Ellenkező esetben nem közlik a − sokszor közhasznú, vagy közérdeklődésre 
számot tartó – cégtől, szervezettől származó és a pr-szakemberek által közvetített információkat. Így 
a nagyközönség sokszor nem jut a megfelelő információkhoz.” 

192. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MÚOSZ) rendkívüli küldöttgyűlése által 
2011. szeptember 24-én elfogadott „Újságírói etikai kódex” 2.4.3. pontja értelmében „az újságírói etikába 
ütköző cselekedetnek minősül, ha a média munkatársa akár a közszolgálati, akár a kereskedelmi médiában 
a fogyasztókat, az olvasókat, a nézőket, vagy a hallgatókat bármely termék vagy szolgáltatás 
kelendőségének fokozása érdekében bármilyen módon megtéveszti – ez vonatkozik a hamis tájékoztatásra és 
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a burkolt reklámra egyaránt. Ilyen megtévesztésnek minősül pl. a feldicsérés, hírnévrontó összehasonlítás, a 
hiányos tájékoztatás, a „fizetett közlemény” típusú megjelölés elmaradása stb.” 

193. A kódex 7.2. pontja szerint továbbá „sérti az etika normáit, ha az újságíró, szerkesztő anyagi előny 
ellenében terméket vagy céget reklámoz, jónak vagy rossznak minősít anélkül, hogy a reklámjelleget 
láthatóan feltüntetné. A reklámot, fizetett közleményt a többitől észrevehetően meg kell különböztetni.” 

194. Az Mttv. 203. §-ának 4. pontjában megjelenített meghatározás szerint burkolt kereskedelmi közlemény 
az olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. 
Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, 
ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Ugyanezen szakasz 20. pontja értelmében a 
kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy 
hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy 
szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást 
nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a 
termékmegjelenítés. 

195. Az Smtv. 20. §-ának egyes bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák a kereskedelmi 
közleményekkel kapcsolatban: 

- a médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie; 

- a médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell 
lennie; 

- a burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos; 

- a médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt 
követően meg kell nevezni.  

196. Szerkesztői tartalomnak álcázott reklám miatt is már több versenyfelügyeleti eljárást folytatott a 
Gazdasági Versenyhivatal. Ezen ügyekben hozott döntések egyes megállapításai a jelen ügyben is 
irányadóak. A Vj/060/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatában a Versenytanács 
kiemelte, hogy az újságok vonatkozásában a fogyasztók különbséget tesznek a reklámok és a reklámnak 
nem minősülő tartalom között. A fogyasztók számára felismerhetően reklámnak minősülő tartalom esetében 
a fogyasztók előtt ismert, hogy annak célja valamely vállalkozás vagy termék ismertségének megteremtése 
vagy növelése, a termék iránti kereslet felkeltése, a termék értékesítésének támogatása. Az e körbe nem 
sorolandó, ún. szerkesztői tartalom a fogyasztói ismeretek, tapasztalatok szerint semleges információközlést 
tartalmaz, amelynek elsődleges célja a tájékoztatás, a szórakoztatás, a vélemény-kifejezés, azaz világosan 
elkülönül egy vállalkozás érdekét szolgáló kereskedelmi kommunikációtól, reklámtól. A fogyasztói döntési 
folyamatra a reklámok és a reklámnak nem minősülő tartalmak eltérő módon képesek hatást gyakorolni, így 
például adott esetben az elfogulatlannak tűnő, egy adott áru vagy szolgáltatás kedvező tulajdonságait 
közvetlenül vagy közvetetten ismertető szerkesztői tartalom nagyobb meggyőző erővel bírhat, mint az 
értékesítésében érdekelt vállalkozás reklámja. 

197. A fenti eljárásban a jogsértő magatartás versenyre gyakorolt hatása kapcsán a Versenytanács figyelembe 
vette azt is, hogy az adott kereskedelmi gyakorlat az adott eljárás alá vont megítélésének (image-ének) 
befolyásolására alkalmas volt. Az image azoknak a képzettársításoknak és gondolatoknak az összessége, 
amelyet a fogyasztó például egy vállalkozáshoz köt. A kedvező (pl. újszerű szolgáltatásokra, jó 
ügyfélszolgálat hangsúlyozására is alapozó) image versenyelőnyt jelent, s a reklám alkalmas arra, hogy 
hozzájáruljon a vállalkozás image-ének a kialakulásához, annak fenntartásához, erősítéséhez. Maga az 
image nem csak rövidtávon alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására. 

198. Kiemelte továbbá a Versenytanács a fenti határozatban, hogy a jogsértés megállapításához nem 
szükséges annak vizsgálata, hogy milyen okok vezettek arra, hogy a támogatás ténye a kifogásolt 
megjelenésben nem került feltüntetésre. Az Fttv. rendszertani értelmezése alapján megállapítható, hogy 



 

53 
 

minden megtévesztő kereskedelmi gyakorlat a szakmai gondosság követelményével ellentétesnek minősül, 
s ezért ahhoz, hogy egy kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 3. §-a (1) bekezdésének tilalmába ütközzön oly 
módon, hogy megtévesztőnek minősüljön, elegendő az Fttv. mellékletében foglalt tényállás teljesülése, 
annak kapcsán nem vizsgálandó külön, hogy a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója az ésszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal 
járt-e el.  

199. A Vj/047/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatában a Versenytanács az Fttv. 
mellékletének 11. pontja szerinti magatartás esetében – az Fttv. 9. §-ának (3) bekezdése alapján – fennálló 
kiadói felelősség kapcsán kimondta, hogy a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelensége a kereskedelmi 
kommunikáció megjelenítési módjából ered, miszerint a cikk úgy jelent meg, hogy a fogyasztók számára 
nem derült ki, hogy az szponzorált tartalom, továbbá, a kiadó nem mentesülhet a felelősség alól az Fttv. 9. 
§-ának (3) bekezdésében megjelenő kivétel alapján, ugyanis a megrendelés során a megrendelő nem adott 
vagy juttatott érvényre olyan utasítást, amely a szponzorált tartalom feltüntetésének mellőzésére szólított 
volna fel és így a kiadó felelősségének megállapíthatatlanságát eredményezhetné. 

200. A Vj/051/2010. számú ügyben hozott döntésében a Versenytanács kiemelte, hogy a kereskedelmi 
kommunikációért fizetett ellenszolgáltatás tényének az Fttv. alapján egyértelműen ki kell tűnnie a fogyasztó 
számára, így a jogsértés akkor is megállapítható, ha az írott vagy elektronikus médiában ugyan kísérlet 
történik az arról való tájékoztatásra, hogy az adott vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott az adott 
kereskedelmi kommunikációval kapcsolatban, azonban ez a tájékoztatás nem oly módon valósul meg, hogy 
az egyértelműen közölje ezt a tényt a fogyasztóval, 

201. Ebben - a Fővárosi Bíróság 3.K.30.200/2011/4. számú ítéletével helybenhagyott - döntésében a 
Versenytanács egyebek között kiemelte, hogy 

- nem várható el az átlagolvasótól, hogy nehezen értelmezhető és alig olvasható, apró jelek alapján 
elkezdjen „nyomozni”, kutatni az újságban, hogy mit is jelent(het) ez a jel, különös tekintettel arra, hogy 
az erre vonatkozó magyarázat a lap legvégén, legalul, egészen apró betűkkel van csak feltüntetve, 
miközben a jogszerű képi megjelenítés minden nehézség és költségkihatás nélkül – pl. egy megfelelően 
elhelyezett, megfelelő méretű felirattal - megvalósítható lett volna, 

- a jogsértés megállapításának nem feltétele, hogy a szerkesztői tartalomnak álcázott reklámban 
közvetlenül, nevesítetten megjelenjen az értékesítendő áru, így a jogsértés megállapításához elegendő 
például a szerkesztői tartalomnak álcázott reklámnak (a jelen esetben: a támogató cikknek) egy, a 
fogyasztók által is felismerhetően reklámként megjelenő kereskedelmi kommunikáció (az adott esetben: 
a „direkt reklám”) tartalmához kapcsolódó, az abban foglaltakat támogató tartalma, 

- a jogsértés akkor is megállapítható, ha az adott kereskedelmi kommunikációnak csak egy része minősül 
szerkesztői tartalomnak álcázott reklámnak, 

- a kereskedelmi kommunikációért fizetett ellenszolgáltatás tényének az Fttv. alapján egyértelműen ki kell 
tűnnie a fogyasztó számára, így a jogsértés akkor is megállapítható, ha az írott vagy elektronikus 
médiában ugyan kísérlet történik az arról való tájékoztatásra, hogy az adott vállalkozás 
ellenszolgáltatást nyújtott az adott kereskedelmi kommunikációval kapcsolatban, azonban ez a 
tájékoztatás nem oly módon valósul meg, hogy az egyértelműen közölje ezt a tényt a fogyasztóval, 

- az ellenszolgáltatás léte akkor is megállapítást nyer, ha a felek megállapodása alapján például az adott 
kereskedelmi kommunikáció megjelentetésére egy, a felek közötti pénzmozgást szükségessé nem tevő 
barter ügylet keretében kerül sor, illetve a kereskedelmi kommunikációért fizetett ellenszolgáltatás 
létének tényén nem változtat az a körülmény, hogy azt nem közvetlenül a reklámozó vállalkozás, hanem 
például egy, ezen vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló, e körben a vállalkozás megbízottjaként 
eljáró reklámszolgáltató (médiaügynökség stb.) teljesíti. 

202. Az Fttv.-hez írt nagykommentár (visszautalva a Versenytanács fogyasztóvédelmi jellegű ügyekben 
hozott elvi jelentőségű döntéseire is) az Fttv. mellékletének 11. pontja kapcsán az alábbi megállapításokat 
teszi a fentieken túl: 
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- A nyomtatott és az elektronikus média vonatkozásában a fogyasztók különbséget tesznek a reklámok és 
a reklámnak nem minősülő tartalom között. A fogyasztók számára felismerhetően reklámnak minősülő 
tartalom esetében a fogyasztók előtt ismert, hogy annak célja valamely vállalkozás vagy termék 
ismertségének megteremtése vagy növelése, a termék iránti kereslet felkeltése, a termék értékesítésének 
támogatása. 

- Az Fttv. rendelkezéseinek értelmében tilalmazott az olyan, valamely áru értékesítésének vagy más 
módon történő igénybevételének előmozdítását célzó, illetve azt eredményező vagy arra alkalmas 
kereskedelmi gyakorlat, amely annak révén alkalmas a fogyasztói döntési folyamat torzítására, hogy az 
áru értékesítésében érdekelt vállalkozás által nyújtott ellenszolgáltatás ellenében az írott vagy 
elektronikus médiában megjelenő tájékoztatás a vállalkozás ellenszolgáltatása által nem befolyásolt 
szerkesztői tartalom formáját ölti. 

- Az Fttv. melléklete 11. pontja kapcsán az bír elsődleges jelentőséggel, hogy szerkesztői tartalomnak 
álcázott reklámnak minősül-e a kereskedelmi kommunikáció. Ha ez megállapítható, akkor alapvetően 
lényegtelen, hogy a tájékoztatás milyen objektív tartalommal bír, mivel a jogsértés ettől függetlenül, a 
reklám álcázott volta révén valósul meg. 

- A szerkesztői tartalomnak álcázott reklám ellenszolgáltatásának megvalósulása nemcsak akkor 
állapítható meg, ha a felek a közöttük létrejött megállapodásban vagy az általuk kibocsátott számlán, 
pénzügyi elszámolásukban stb. kifejezetten nevesítették a szerkesztői tartalomnak álcázott reklámért 
fizetendő ellenszolgáltatást. Az ellenszolgáltatás léte akkor is megállapítást nyer, ha a felek 
megállapodása magában foglalja a fogyasztók számára is felismerhető reklám mellett a szerkesztői 
tartalomnak álcázott reklámot is, s az ellenszolgáltatás egy összegben kerül megállapításra; a reklámért 
fizetendő ellenértékből oly módon részesül kedvezményben a reklámozó (megbízottja), hogy a reklám 
egy része, így különösen a szerkesztői tartalomnak álcázott rész kapcsán „ingyenességben” állapodnak 
meg a felek; a reklámért fizetendő ellenérték csak a fogyasztók számára is egyértelműen felismerhető 
reklámokra vonatkozóan és összegben kerül kiszámlázásra a hirdető felé. 

- A jogsértés megállapításához nem szükséges annak vizsgálata, hogy milyen okok vezettek arra, hogy a 
támogatás ténye a kifogásolt megjelenésben nem került feltüntetésre. 

- Az Fttv. mellékletének 11. pontja körében az ellentételezés tényének van meghatározó jelentősége. Ha 
az ellentételezés ténye megállapítható, akkor lényegtelen, hogy a tájékoztatás milyen objektív 
tartalommal bír, mivel a jogsértés ettől függetlenül, a reklám álcázott volta révén valósul meg. 

203. Az eljárási keretek között fent ismertetett szakmai állásfoglalások, nyilatkozatok azt tükrözik, hogy – 
felismerve annak veszélyeit, káros hatásait – maga az újságíró szakma is támaszt valamiféle igényt a fizetett 
tartalmak egyértelmű és erőteljes megjelenítésére, elhatárolására. Az elhatárolásnak az alapja, hasonlóan a 
Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában megjelenő elváráshoz, az, hogy a fogyasztók számára 
egyértelműen, könnyen észrevehető módon és közvetlenül feltűnjön, hogy fizetett hirdetésről van szó.  

204. A fentiek alapján az eljáró versenytanács ismételten hangsúlyozza, hogy az Fttv. melléklete 11. 
pontjának értelmében a fizetett hirdetésekkel, „műsorokkal” szemben minimális elvárás, hogy azok 
egyértelmű üzenettel, közvetlenül értelmezhető módon jutassák a fogyasztók tudomására, hogy 
kereskedelmi gyakorlatról van szó a formától és tartalomtól függetlenül.  

205. Feketelistás tényállásról (szerkesztői tartalomnak álcázott reklám közzététele) lévén szó,88 az alábbi 
tényállási elemek vizsgálatára van szükség: 

- írott vagy elektronikus médiában  

- szerkesztői tartalom használatára kerül sor  

- a termék értékesítésének előmozdítására úgy, hogy 
                                                 

88 Az Fttv. mellékletében felsorolt kereskedelmi gyakorlatok tehát minden körülményre tekintet nélkül tisztességtelennek minősülnek, 
a jogsértés vonatkozásában további vizsgálódást nem igényelnek, nem szükséges a fogyasztó ügyleti döntésének külön vizsgálata, 
hiszen a tényállások a fogyasztó ügyleti döntését implicite feltételezik.  
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- ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott,  

- ez azonban nem tűnik ki egyértelműen  

o a tartalomból vagy 

o a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből. 

206. A jelen ügyben egyértelműen megállapítható, hogy az elektronikus médiában (az Echo TV elnevezésű 
televíziós csatornán) úgy jelentek meg az ELEKTRO/SOKKK című tematikus műsorok, hogy azért a 
Földelni Jó Kft. (a megrendelésekből és az eljárás alá vont nyilatkozataiból megállapíthatóan) 
ellenszolgáltatást nyújtott. 

207. A többi tényállási elem kapcsán az alábbiak állapíthatóak meg. 

Szerkesztői tartalom használata 
208. A vizsgált műsorok tartalma (ismeretterjesztő jellegű, objektívnek tűnő tájékoztatások) alapján 

megállapítható, hogy mind képi, mind szöveges megjelenítése, mind a blokkok elnevezése és témája azt 
erősíti, hogy szerkesztői tartalom használatára kerül sor. 

209. Az, hogy a beszélgetős, ismeretterjesztő jellegű műsorokban folyamatosan az Echo TV telefonszáma 
jelenik meg mint információ-forrás szintén csak azt erősíti a fogyasztókban, hogy a televíziós csatorna által 
vagy érdekében előállított tartalomról van szó. 

A termékek értékesítésének előmozdítása 
210. A jelen ügyben az a kulcskérdés, hogy vajon a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed termékek 

megnevezése nélkül is alkalmasak-e az adások arra, hogy a Földelni Jó Kft. termékeinek az értékesítését 
előmozdítsák. Ebből a szempontból annak van jelentősége, hogy  

- milyen, mennyire közvetlen kapcsolat van a műsorok tartalma és a termékek között, illetve hogy 

- a termékek és azok hatásai, illetve maga Gyürüsi József, a Földelni Jó Kft. ügyvezetője és egyben a 
vizsgált ELEKTRO/SOKKK című műsorok műsorvezetője közötti kapcsolatot vajon a megcélzott 
fogyasztói kör képes-e felismerni.  

211. Az alábbi körülményekre tekintettel azonban megállapítható, hogy a célzott fogyasztók Gyürüsi 
Józsefet, az ELEKTRO/SOKKK adások műsorvezetőjét egyértelműen azonosítani tudják a földelés 
témakörrel és a Földelni Jó Kft. által forgalmazott termékekkel is (azaz közvetlen kapcsolat van a műsorok 
tartalma és a termékek között): 

- az adott piacon más földelésre kínál, egészségvédő szándékú, legálisan forgalmazott termék nem ismert, 
az eljárás alá vont sem sorolt fel ilyeneket; 

- a versenytanácsi gyakorlat szerint a fogyasztók által észlelt üzenet vonatkozásában irreleváns az, hogy 
egy tulajdonságot magának a készüléknek vagy egy olyan hatásmechanizmusnak tulajdonítanak, 
amellyel egyébként a készülék is rendelkezik, hiszen a fogyasztó azt reméli, hogy az általa kívánt és a 
kommunikációban a hatásmechanizmusnak tulajdonított hatást (többek között betegségek kezelése, 
megelőzése) a termék révén eléri. A reklámüzenetben bízva a fogyasztó alappal várhatja el azt, hogy 
amire a bemutatott hatásmechanizmus képes, arra képes maga a termék is. A termék lényegét adó 
hatásmechanizmusra vonatkozó tájékoztatás egyben magára a termékre vonatkozó tájékoztatásnak is 
minősül; 

- a földelés hatásmechanizmusa, valamint a földeléssel működő Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed 
termékek között objektíve létező kapcsolatot nem teszi felismerhetetlenné a fogyasztó számára az, hogy 
egy-egy adás esetlegesen nem nevesíti kifejezetten a Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed termékeket; 

- a Gyürüsi József műsorvezetésével készült azon ELEKTRO/SOKKK adások, melyekben nem került 
kifejezetten megnevezésre a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed, élénkíthették a Földelni Jó Kft. – 
eddig nem azonosított – lehetséges versenytársainak forgalmát is, mindazonáltal ez még nem zárja ki 
annak megállapíthatóságát, hogy a földelés hatásmechanizmusáról adott ismeretterjesztő tájékoztatás 
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alkalmas arra, hogy felkeltse és/vagy fokozza valamennyi olyan termék iránti érdeklődést, amely a 
földelés hatásmechanizmusa szerint működik.  

- A fogyasztói érdeklődés egy része azonban bizonyosan a Földelni Jó Kft. által forgalmazott termékek 
felé irányul, különös tekintettel az alábbi pontokra is: 

• a Földelni Jó Kft. ügyvezetője, Gyürüsi József mind az ún. tematikus, ismeretterjesztő 
ELEKTROS/SOKKK adások műsorvezetője, mind a televíziós vásárlási műsorablakként adásba 
kerülő, a Geo-Connect Pad és a Geo-Connect Bed készülékek kifejezett ajánlását tartalmazó 
ELEKTRO/SOKKK adások műsorvezetője, így személye is kialakít egy kapcsolatot az általa 
vezetett Földelni Jó Kft. által forgalmazott termékek és az általa vezetett műsorok között, 

• a két típusú adás felépítésében (főcím, stúdiókép, stb.) és címében sem tér el egymástól (sőt, 
egyes felületeken ezen műsorok együtt jelennek meg), az egyetlen lényegi különbség, hogy a 
televíziós vásárlási műsorablakban megjelennek kifejezetten a termékek és az adások elején 
elhangzik, hogy televíziós vásárlási műsorablak látható, 

• ezek a műsorok (tematikus és vásárlási műsorablakok) keverednek a további felületeken (honlap, 
Facebook, Youtube) is. 

212. A fentiek alapján tehát megállapítható a kapcsolat a jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékek 
értékesítésnek (célzott, illetve potenciális, hatásában megjelenő) előmozdítása és a műsorok tartalma között. 

Tartalomból vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi, illetve akusztikus elemekből 
egyértelműen kitűnő fizetett jelleg hiánya 
213. Az ún. tematikus vagy ismeretterjesztő ELEKTRO/SOKKK adások végén megjelenik az a tájékoztatás, 

miszerint az adást a Földelni Jó Kft. támogatta. Ez a tájékoztatás azonban önmagában nem elegendő a 
fizetett jelleg – fogyasztók számára történő – egyértelműsítéséhez, mivel 

- a blokkok ezen információt megzavaró állításokat is tartalmaznak, amikor a Földelni Jó Kft. 
ügyvezetője, Gyürüsi József az adások elején nyomatékosan tisztázza, az adott műsorban terméket most 
nem jeleníthetnek meg és ez alkalommal csak egy fajta ismeretterjesztés történik – esetlegesen 
meghívott vendégek segítségével, 

- a tájékoztatás a fogyasztó számára nem tisztázza elég egyértelműen és közvetlen módon, hogy az 
előzőleg látott műsor reklámnak minősül és azért a Földelni Jó Kft. fizetett, mivel egyrészt a 24-25 
perces adás legvégén látható, relatíve rövid és csak támogatásról (és nem az ellenértékről) szól, 
miközben sem formai, sem tartalmi akadálya nem lett volna az egyértelmű és kifejezett közlésnek a 
műsor egésze vagy minimálisan jelentősebb része alatt. 

214. Szükséges továbbá megjegyezni, hogy a Gyürüsi József által vezetett, hétvégén megjelenő – hol 
televíziós vásárlási műsorablak, hol csak tematikus, ismeretterjesztő műsorként aposztrofált – adásokban 
Gyürüsi József rendszeresen utalgat a másik (hol a televíziós vásárlási műsorablak, hol az ún. tematikus) 
műsorra, ami elmossa a határt a különböző adások közt és összezavarja a fogyasztót a tekintetben, hogy 
pontosan mit is lát: reklámot, vagy szerkesztői tartalmat.  

215. Ugyanezen zavar állapítható meg az eljárás alá vontak honlapján, Facebook oldalán, illetve a Youtube 
videókon található különböző célú műsorok elhatárolásának a hiányában. 

216. Az egyes műsorok elhatárolásának a hiányával, illetve a kifejezett egymásra utalásokkal Gyürüsi József 
elbagatellizálja annak az egyébként fontos különbségtételnek a jelentőségét, hogy egy televíziós csatornán 
megjelenő adásban miért és milyen feltételeknek megfelelően jelenhet meg egy konkrét termék kifejezett 
ajánlása, reklámja. Márpedig lényegi különbség van a szerkesztői tartalmak és a reklámok, kereskedelmi 
kommunikációnak minősülő tartalmak között. A szerkesztői tartalmak lényege, hogy azok semleges 
információközlést fogalmaznak meg, melynek elsődleges célja a tájékoztatás, szórakoztatás, nevelés, 
vélemény-kifejezés, nem pedig egy termék vagy szolgáltatás értékesítésének előmozdítása, az iránta 
kialakult kereslet növelése, és amely tartalmának meghatározása – éppen ezért – a szerkesztői felelősség alá 
esik, figyelemmel arra is, hogy a szerkesztői döntések jellemzően függetlenek. Az olvasó, illetve néző 
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(hallgató, tartalmat egyéb módon befogadó) fogyasztó azon elvárását – miszerint reklámot nem tartalmazó 
vagy ilyen céllal nem bíró, semleges, valamely áru értékesítésében közvetlenül érdekelt személyektől 
függetlenül kialakított tartalmat lát – torzítja és a szerkesztői tartalom semlegességébe, „függetlenségébe” 
vetett bizalmat használja ki az a gyakorlat, amely a közlés tényleges célját és a semlegesség, függetlenség 
hiányát elhallgatja. 

217. A fentiek alapján megállapítható, hogy  

- az Echo TV-n megjelenő, 

- ELEKTRO/SOKKK című, ún. tematikus vagy ismeretterjesztő, 

- a Földelni Jó Kft. által forgalmazott Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed elnevezésű termékek 
értékesítésének előmozdítása céljából készített, illetve ilyen hatású műsor, 

- melyért cserébe a Földelni Jó Kft. az Echo Hungária Tv Zrt. részére díjat fizetett,89 

- amely műsor végén megjelenő rövid tájékoztató szöveg90 azonban nem változtatja meg azt az 
összhatást, hogy a fogyasztó úgy érzékeli, hogy szerkesztői tartalmat lát, 

amivel az eljárás alá vontak megvalósították az Fttv. mellékletének 11. pontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. 
§-ának (1) bekezdését. 

218. Tekintettel arra, hogy az Echo Hungária Tv Zrt. a kereskedelmi gyakorlat feltárásának a teljeskörűségét 
hiányolta a jogsértés (folyamatos) megállapíthatósága kapcsán, az eljáró versenytanács ebben a körben utal 
egyrészt a határozat mellékletében bemutatott, feltárt kereskedelmi gyakorlat terjedelmes voltára, másrészt 
arra a joggyakorlatban megjelenő megfontolásra, hogy a huzamosabb időn keresztül tanúsított kereskedelmi 
gyakorlat tartalmának megállapítása során az Fttv. alapján eljáró hatóságnak milyen mélységig kell 
bizonyítást lefolytatnia. E vonatkozásban azonban iránymutatást ad a Fővárosi Ítélőtábla 
2.Kf.27.231/2011/9. számú ítélete (Vj/154/2009.). Az adott ügyben a Gazdasági Versenyhivatal által 
alkalmazott vizsgálati módszer, egyes televíziós műsorok szúrópróbaszerű vizsgálata nem volt hibás, 
különösen tekintettel arra, hogy nem merült fel olyan körülmény sem, amely azt igazolta volna, hogy a 
szúrópróbaszerűen, három vizsgálati napon sugárzott műsorok eredményeként tett megállapítások ne 
tükröznék a játékra vonatkozóan a kereskedelmi gyakorlatot. A Gazdasági Versenyhivatal több műsorszám 
(játék) elemzésével általános jellegű megállapításokat tett, a vállalkozás pedig ténylegesen nem cáfolta 
azokat. A Gazdasági Versenyhivatal ezt az indukciós megközelítést követte számos versenyfelügyeleti 
eljárásban és az eljáró versenytanács a jelen ügyben is megállapította, hogy nem merült fel olyan 
körülmény, hogy a feltárt kereskedelmi gyakorlat ne tükrözné objektíven a műsorok összességét. 

Az eljárás alá vontak felelőssége 
219. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 

megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll, tehát az Fttv. az ún. „érdek-elvet” tekinti a felelősség 
megállapíthatósága alapjának. Általánosságban azonban az is elmondható, hogy a vállalkozások – a piac 
működési logikája szerint – szolgáltatásaikat ellenszolgáltatás fejében nyújtják, így elvileg több 
vállalkozásnak is fűződhet – a bevétel okán – egyidejűleg anyagi érdeke a kereskedelmi gyakorlathoz. 

220. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdésében alkalmazott érdek-elv figyelembevételével a jelen eljárás során 
vizsgált valamennyi gyakorlattal kapcsolatban fennáll a Földelni Jó Kft. felelőssége, figyelemmel arra, hogy 
a Földelni Jó Kft. rendelte meg a vizsgált hirdetéseket, valamint értékesítette az érintett termékeket. 

221. Ugyanakkor az Fttv. 9. § (3) bekezdése kimondja, hogy a kereskedelmi kommunikáció megjelenítési 
módjával összefüggő okból eredő jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt az arra 
alkalmas eszközök segítségével megismerhetővé teszi, valamint aki önálló gazdasági tevékenysége körében 
a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha 

                                                 
89 A 26-29. pontokban bemutatottak szerint. 
90 „A műsort támogatta a Földelni Jó Kft.” 
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a jogsértés az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának végrehajtásából ered. Az Fttv. mellékletének 
11. pontja esetében a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelensége a kereskedelmi kommunikáció 
megjelenítési módjából ered, és ha a reklámozó vállalkozás arra vonatkozóan nem adott utasítást a 
televíziós csatornának, hogy a formai megjelenés miképpen történjék, a csatorna felelőssége is fennáll az 
álcázott szerkesztői tartalom közzétételéért.  

222. Az Echo Hungária Tv Zrt. felelőssége tehát az alábbi okokból kifolyólag állapítható meg: 

- Az Echo Hungária Tv Zrt. ellenértéket kapott a megjelenő összes – köztük a televíziós vásárlási 
műsorablak és az ún. tematikus, ismeretterjesztő műsorok – ELEKTRO/SOKKK adásáért cserébe; 

- Az ún. tematikus, ismeretterjesztő műsorok esetében nem derül ki egyértelmű és közvetlen módon, hogy 
az kereskedelmi kommunikáció. A szerkesztői jelleget tovább erősíti, hogy Gyürüsi József több 
alkalommal kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adások olyanok, amelyben nem lehet 
megjeleníteni közvetlen módon termékeket; 

- A korábbiakban kifejtésre került, hogy a fogyasztó a kommunikációkba beépített kapcsoló elemek 
hatására azonosíthatja a konkrét termékeket anélkül, hogy az adott kereskedelmi kommunikáció 
önmagában tartalmazná a termék megnevezését. Erre tekintettel a szerkesztői tartalomnak álcázott 
reklám tényállása is megállapítható olyan esetekben is, amikor a kereskedelmi kommunikációk nem 
ugyanazon műsorban jelennek meg, azonban asszociáció révén a fogyasztók számára mégis 
azonosíthatóvá válik az adott termék. 

- A Fővárosi Bíróság 3.K.30.200/2011/4. sz. ítéletében arra a következtetésre jutott, hogy az Fttv. 9. §-a 
alapján jogszerűen állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal a kiadó felelősséget a jogsértésért. A 
felek közötti szerződéses, polgári jogi kapcsolat természetesen nem mentesíti a feleket a vonatkozó 
jogszabályok betartásának kötelezettsége alól (ti. a megrendelő vagy a nevében, érdekében fellépő fél 
megrendelése nem irányulhat jogsértő magatartás tanúsítására, illetve a szolgáltatást nyújtó fél sem 
teljesíthet - még a megrendelő kifejezett kívánsága esetén sem - jogsértő módon). A jogalkotó 
semmilyen módon nem kívánta az ilyen esetekben a feleket mentesíteni a felelősség alól. A kiadó tehát 
eredményesen nem mentheti ki magát a felelősség alól azzal, hogy megrendelésre tette közzé a 
kifogásolt tartalmat. 

- Az eljárás alá vontak által becsatolt dokumentumok alapján nincs arra vonatkozóan bizonyíték, hogy a 
Földelni Jó Kft. olyan utasítást fogalmazott volna meg (így például olyan utasításnak minősülő 
megrendelést), amely akár elvi szinten kizárná az Echo Hungária Tv Zrt. közreműködői felelősségét a 
jogsértésért. Így megállapítható, hogy az Echo Hungária Tv Zrt. önálló döntési lehetőségekkel élve vett 
részt a műsor adásba kerülésében, illetve az adás megjelenítési módjának kialakításában. Ezt támasztja 
alá az a tény is, hogy az Echo Hungária Tv Zrt. nyilatkozatából kiolvasható, hogy a vizsgálattal érintett 
ELEKTRO/SOKKK adásoknak csak a televíziós vásárlási műsorablakként megjelenő adásai 
minősülnek álláspontja szerint reklámnak, kereskedelmi kommunikációnak, míg az ún. tematikus, 
ismeretterjesztő adások kapcsán egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy az a szerkesztői tartalmak közé 
sorolandó műsornak minősül.  

- Ugyanezen független döntést támasztja alá az Echo TV műsorainak honlapján megjelenő (a különböző 
típusú műsorokat el nem határoló, de a fizetett jelleget fel nem tűntető) tartalom is. 

223. Figyelembe véve tehát az Fttv. 9. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseit és azon tényeket, hogy jelen 
esetben a Földelni Jó Kft. részesedett a termékek értékesítéséből származó bevételből, egyértelműen 
rögzíthető, hogy a Földelni Jó Kft.-nek a vizsgált magatartás megvalósítása közvetlen érdekében állt, így a 
felelőssége megállapítható.  

224. Ugyancsak megállapítható az Echo Hungária TV Zrt. felelőssége az Fttv. 9. § (3) bekezdése alapján a 
kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból eredő Fttv. mellékletének 11. pontja 
szerinti jogsértésért, mivel a kereskedelmi kommunikációt megismerhetővé tette, ezzel összefüggésben 
szolgáltatást nyújtott és a jogsértés megvalósulása nem az előzőekben megnevezett vállalkozás utasításának 
végrehajtásából eredt. 
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Összegzés 
225. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján megállapítja, hogy a Földelni 

Jó Kft. az általa forgalmazott Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed elnevezésű termékek kapcsán a 39-50. 
pontok szerinti tartalmakkal 

- az Echo TV-n 2013. november 20-tól kezdődően megjelenő televíziós vásárlási műsorablakban, 

- az Echo TV-n 2013. január 26-tól kezdődően megjelenő ún. tematikus, ismeretterjesztő műsorokban, 

- az Echo TV-n 2013. április 27. és 2013. december 31. közötti időszakban látható 60 másodperces 
televíziós reklámban, 

- 2013. április 26-tól kezdődően elérhető Youtube videókban, 

- az eljárás alá vont ügyvezetője által tartott előadások tartása során alkalmazott diasorban, 

- a ParaMedica című lap 2015. június – júliusi számában megjelent hirdetésben, 

- saját honlapján (www.foldelnijo.hu), valamint 

- Facebook oldalakon91 

megalapozatlan módon állította, hogy a termékek  

- betegségek megelőzésére, kezelésére, gyógyulásának elősegítésére alkalmasak, amely magatartás az 
Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállást megvalósította, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) 
bekezdésében előírt tilalmat; 

- jótékony, egészségre gyakorolt hatás kiváltására alkalmasak, amely magatartás az Fttv. 6. § (1) 
bekezdésének bj) alpontjában foglalt tényállást megvalósította, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) 
bekezdésében előírt tilalmat; 

- további előnyös hatások kiváltására alkalmasak, amely magatartás az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bg) 
alpontjában foglalt tényállás megvalósította, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt 
tilalmat. 

226. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján továbbá megállapítja, hogy a 
Földelni Jó Kft. és az Echo Hungária TV Zrt. a Geo-Connect Pad és Geo-Connect Bed elnevezésű termékek 
népszerűsítésére 2013. január 26-tól kezdődően közzétett, az Echo TV-n megjelenő ELEKTRO/SOKKK 
című tematikus műsor során nem tette egyértelművé, hogy azok fizetett tartalmak, azaz szerkesztői 
tartalmaknak álcázták azokat (Fttv. mellékletének 11. pont), amely magatartás az Fttv. mellékletének 11. 
pontjában foglalt tényállást megvalósította, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt 
tilalmat. 

227. Az eljáró versenytanács a jogsértések súlyára és jellegére tekintettel, a fogyasztói érdekek védelmében a 
Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján történő, fenti magatartástól való eltiltás mellett a Tpvt. 76. 
§-a (1) bekezdésének k) pontja alapján bírság kiszabását is indokoltnak tartotta. 

228. Az eltiltásnak az eljárás alá vontak akkor felelnek meg, ha 

- a Földelni Jó Kft. igazolja, hogy kereskedelmi gyakorlatát minden tekintetben módosította a jogsértő 
állítások kapcsán, illetve ha az egyes hatás-állításokat csak akkor alkalmazza, ha azokat tudományos 
igénnyel, termékspecifikusan vagy ekvivalenciával igazolta (nem visszamenőleg, csak a jövőbeli 
kommunikációra), 

                                                 
91 https://www.facebook.com/www.foldelnijo.hu/ 
https://www.facebook.com/www.foldelnijo.hu/?fref=ts 
https://www.facebook.com/Elektrosokkk-1434483136775496/?fref=ts 
https://www.facebook.com/F%C3%B6ldelni-J%C3%B3-214269845374052/?fref=ts 
https://www.facebook.com/jozsef.gyurusi1 
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- az Echo Hungária TV Zrt. az általa kezelt felületeken (Echo TV, honlap) és a Földelni Jó Kft. az általa 
kezelt Facebook profilokon és a Youtube-on egyértelműen és hangsúlyosan, kiemelt módon, nagyobb 
betűmérettel, illetve jól látható és hallható módon stb. megjeleníti, hogy fizetett hirdetésről van szó az 
ELEKTRO/SOKKK című műsorok tematikus verziója esetében is. 

229. Az eltiltás kapcsán az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy amennyiben az eljárás alá vontak az 
eltiltásnak nem felelnek meg a rendelkező rész szerinti határidőben és nem nyújtják be az igazolást, az 
eljáró versenytanács a honlap üzemeltetőjéhez (a www.foldelnijo.hu domain whois rekordja92 alapján), 
illetve a Facebook és a Youtube videomegosztó üzemeltetőjéhez, illetve a hatás-állítások tekintetében az 
Echo TV üzemeltetőjéhez fog fordulni az Fttv. 18. §-a alapján, miszerint ha a jogsértésért felelős 
vállalkozás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot közreműködő személy igénybevételével valósítja 
meg [9. § (2) bek.], és a jogsértést az eljáró hatóság határozatában megállapított határidőben nem szüntetik 
meg, az eljáró hatóság kivételesen a közreműködő személyt külön határozatban kötelezheti az eredeti 
határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megszüntetésére irányuló része végrehajtására, 
feltéve, hogy a jogsértés másként nem szüntethető meg, és az eredeti határozatot a közreműködő személlyel 
is közölték. 

230. Az eljáró versenytanács a bírság összegét a Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a Gazdasági 
Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 2/2015. számú, a bírság mértékének 
meghatározásával kapcsolatban kialakult versenytanácsi gyakorlatot rögzítő közleményben foglaltaknak 
megfelelően határozta meg. Az eljáró versenytanács különös figyelemmel volt a magatartás jellegére és 
súlyára, a vizsgált kereskedelmi gyakorlat elhúzódó voltára, az érintett fogyasztói kör sérülékenységére. 

231. A kiszabandó bírság összegének a meghatározása alapvetően négy, egymást követő lépésben történik. 
Az eljáró versenytanács először meghatározza a bírság kiinduló összegét, majd az adott ügyben 
figyelembeveendő, a jogsértés súlyát, hatását enyhítő és súlyosító körülmények mérlegelésével 
meghatározza a bírság alapösszegét. Ezt követően – amennyiben indokolt – az esetleges korrekciós 
tényezőkre tekintettel megváltoztatja az alapösszeget, végül figyelemmel van a bírság maximális összegére 
mint korlátra. 

232. A jelen ügyben – bár a kereskedelmi gyakorlat egy jelentős részének nincs ismert költsége – az eljáró 
versenytanács az ismert és a jogsértő kereskedelmi gyakorlathoz kapcsolódó költségekből indult ki a 
Földelni Jó Kft. esetében (lásd a jelen határozat I. számú mellékletét). 

233. Az Echo Hungária TV Zrt. esetében a kiinduló összeg az eljárás alá vont tematikus ELEKTRO/SOKKK 
című műsorokból származó árbevételének 5%-a. 2013-tól számítva (három és fél évre) [ÜZLETI TITOK] 
Ft volt a médiaértékesítő árbevétele, ennek Vj/123-47/2015. számú irat szerinti mértékének (mint az Echo 
Hungária TV Zrt. árbevételének) az 5%-át vette az eljáró versenytanács kiinduló összegnek. 

234. Az eljáró versenytanács kiemelt súlyú súlyosító körülményként vette figyelembe mindkét eljárás alá 
vont esetében  

- a jogsértő magatartás kiterjedtségét (kiemelt mértékű súlyosító körülmény), 

- magatartás felróhatóságát (kisebb mértékű súlyosító körülmény), 

- a jogsértő kereskedelmi gyakorlattal érintett célcsoport sérülékeny voltát (kiemelt mértékű súlyosító 
körülmény). 

235. A felróhatóság körében arra szükséges utalni, hogy  

- polgári jogi felróhatóság szabályai nem alkalmazhatók fenntartások, illetve megszorítások nélkül a 
versenyjogi tényállások megítélésében,93 

- a versenyjogi felelősség tudattartalomtól független, objektív alapú,94  

                                                 
92 http://www.domain.hu/domain/domainsearch/whois.html alapján (Vj/123-36/2015. számú irat) 
93 Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.798/2006/7. számú ítélet (Vj-74/2004. számú eljárás) 
94 Fővárosi Bíróság 2.K. 32.189/2007/4. számú ítélete 

http://www.domain.hu/domain/domainsearch/whois.html
http://2.kf.27.798/2006/7
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- az eljárás alá vontaknak felróható a fogyasztók nem igaz, nem valós és nem pontos módon történő 
tájékoztatása, ám ha ennek valamilyen formában igyekszik eleget tenni (például apró betűs 
tájékoztatás), akkor a magatartása felróhatóságának fokát nem lehet olyan súlyúnak értékelni, mintha 
erre nem is törekedett volna.95 

236. Az eljárás alá vontak egyébként nem vitatott együttműködése kapcsán azt szükséges megjegyezni, hogy 
még a minden tekintetben kifogásolhatatlan és pontos adatszolgáltatás sem tekinthetők a jogkövető 
magatartást előíró törvényi kötelezettségen túlmutató mértékű olyan enyhítő körülménynek, amely a bírság 
csökkentését vonná maga után. 

237. Az, hogy egy eljárás alá vont ellen korábban nem folyt sem versenyfelügyeleti eljárás, sem egyéb eljárás 
vagy per, nem minősül enyhítő körülménynek. Az eljáró versenytanács hangsúlyozza, hogy a tény, hogy az 
eljárás alá vont ellen eddig még nem volt folyamatban versenyfelügyeleti eljárás, nem jelenti azt, hogy 
korábban nem is lett volna kifogásolható a kommunikációs gyakorlata.  

238. Végezetül az eljáró versenytanács a fentieknek megfelelően kalkulált bírságösszeget megvizsgálta abból 
a szempontból is, hogy a speciális és generális prevenció elveit figyelembe véve az – figyelemmel az ügy 
összes körülményeire – kellő mértékű elrettentő erőt képvisel-e, valamint, hogy nem haladja-e meg a 
törvényi maximumot. Az Echo Hungária TV Zrt. esetében az eljáró versenytanács a prevenciós célnak 
nagyobb jelentőséget tulajdonított, a meghatározott összeg egyebekben rendkívül csekély a 
bírságmaximumhoz képest. A Földelni Jó Kft. esetében azonban az előző évi árbevétel által meghatározott 
bírságmaximum tényleges korlátot jelentett, továbbá – az eljárás alá vont elmúlt három évre vonatkozó 
pénzügyi beszámolóira is tekintettel – arra a megállapításra jutott az eljáró versenytanács, hogy indokolt a 
tervezett bírságösszeg további csökkentése, ugyanis az eltiltás, mint jogkövetkezmény az adott ügyben 
érintett igen kis méretű, likviditással egyáltalán nem rendelkező, évek óta veszteséges, gyakorlatilag „egy-
termékes” vállalkozás számára jelentős anyagi terhet jelenthet. 

 
VIII. 

Egyebek 
239. A Földelni Jó Kft. három eljárási cselekményt indítványozott a versenyfelügyeleti eljárásban tartott 

tárgyaláson. Ezekből egynek helyt adott az eljáró versenytanács: további időt biztosított a vállalkozás 
számára, azonban nem élt az eljárás alá vont ezzel a lehetőséggel. Nem tartotta indokoltnak azonban az 
eljáró versenytanács a műsorbeli szakértők és az amerikai szabadolom tulajdonosának a megkeresését, 
egyrészt mivel az Fttv. 14. §-a alapján az eljárás alá vontak kötelezettsége az állítások igazolása, másrészt 
azért, mert a szakértőktől sem várható objektív bizonyíték, ahogy a szabadalom sem az egyes, de igen 
széleskörű hatásokat, hanem a technológiai védelmet igazolja. 

240. Az eljáró versenytanács megjegyzi továbbá, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson sem 
az eljárás alá vont jogi képviselője, sem az Echo Hungária TV Zrt. nem indítványozta a Földelni Jó Kft. 
ügyvezetőjének és így az ELEKTRO/SOKKK című műsorok műsorvezetőjének a meghallgatását, az 
ügyvezető meghallgatásának igénye az eljáró versenytanácsban sem merült fel, továbbá megállapítható, 
hogy az ügyvezető nem ténykérdésekről nyilatkozott, hanem véleményét ismertette írásbeli beadványában. 

241. Az egyébként ügyvédi képviselettel eljáró Földelni Jó Kft. ügyvezetője 2016. augusztus 1-jén kelt 
levelében kiemelte egy előző havi főkönyvi kivonat csatolásával, hogy a vállalkozás veszteséges, azonban 
nem jelölte meg (miközben megjelölte az eljárás alá vont rövidtávú kölcsönének összegét), hogy az állítást 
miként, milyen tekintetben kéri figyelembe venni: a jogsértés megállapítása, a jogsértés súlya, hatása, a 
kiszabandó bírság mérséklése vagy részletfizetés mérlegelése körében. 

242. Az eljáró versenytanács erre tekintettel – miközben az eljárás alá vont számára további időt biztosított 
az észrevételei, nyilatkozatai megtételéhez - megvizsgálta az eshetőségeket, de arra a megállapításra jutott, 
hogy a magatartás megítélése körében (a főkönyvi kivonattal lefedett időszakra vonatkozó) veszteséges 

                                                 
95 Főváros Ítélőtábla 2.Kf.27.057/2008/15. számú ítélete (Vj-45/2006. számú eljárás) 
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működés nem vehető figyelembe,96 de önmagában, indokolás és az összefüggések ismertetése nélkül a 
jogkövetkezmények körében sem tudja figyelembe venni az eljárás alá vont évközbeni vesztségét és 
tartozásának az összegét. Egyebekben pedig a csatolt főkönyvi kivonat alapján az látható, hogy az eljárás 
alá vont 2016. első felében nagyjából fele annyi árbevételt ért el, mint az előző években egy-egy üzleti év 
alatt, így az árbevétele alapvetően nem csökkent ebben az időszakban. 

243. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja. A Tpvt. 82. §-ának (1) 
bekezdése szerint az eljáró versenytanácsnak az eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak 
csak akkor van helye, ha azt a Ket. vagy a Tpvt. megengedi.  

244. A versenyfelügyeleti bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, 
függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő.  

245. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2) bekezdése szerint a keresetlevél 
benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás 
felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig az eljáró versenytanács nem foganatosíthatja. 

246. A bírságnak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája 
javára történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a 
versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). 

247. A Tpvt. 44. §-a alapján a Ket. versenyfelügyeleti eljárásra is irányadó 140. §-ának (1) bekezdése 
értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A Ket. 140. §-
ának (3) bekezdése szerint a végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor 
függesztheti fel a végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt 
igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal. 

248. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget nem tevő 
késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap 
után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  

249. A Tpvt. 89. §-ának (2) bekezdése alapján az eljáró versenytanács hivatalból haladéktalanul, külön 
végzéssel megindítja a versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntésének végrehajtását, ha a rendelkezésére 
álló adatok alapján megállapítja, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése 
határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírtaknak megfelelően történt. A Tpvt. 90. §-ának (1) 
bekezdése alapján az eljáró versenytanács a döntésében előírt meghatározott cselekmény elvégzésére, 
meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség 
végrehajtásának megindításával egyidejűleg - ha a meghatározott cselekmény teljesítése más végrehajtási 
módon keresztül hatékonyan nem biztosítható - végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi 
összege ötvenezer forintig terjedhet. A Tpvt. 90/A. § (1) bekezdés alapján a teljesítési határidőben meg nem 
fizetett bírság, az esedékessé váló eljárási vagy végrehajtási bírságot is ideértve, valamint a meg nem fizetett 
bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék behajtása iránt a Gazdasági Versenyhivatal 
a végrehajtási eljárás megindítását követően haladéktalanul megkeresi az adóhatóságot. A (2) bekezdés 
szerint a meghatározott cselekmény végrehajtását a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja, kivéve, ha az 
eljáró versenytanács végrehajtási bírság kiszabásáról döntött.  

                                                 
96 A Tpvt. 78.§-ának (3) bekezdésében felsorolt szempontok rendszeréből nem vonható le az a felperesi következtetés, ami szerint az 
alacsonyabb piaci részesedés, a nyereség hiánya, valamint a tényleges fogyasztói panaszok hiánya a bírság csökkentését 
eredményezné. (Fővárosi Törvényszék 2.Kf.649.891/2013/4. szám, Vj-129/2009.); … az anyagi előny vagy kár hiánya a jogsértő 
magatartás megállapíthatóságát nem zárja ki … (Főv. Bír. 2.K. 32.884/1992/6., Vj-103/1992.) 
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250. A jelen határozat betekinthető változatát az eljáró versenytanács az Fttv. 18. §-ára tekintettel közli a 
www.foldelnijo.hu  honlap (a www.foldelnijo.hu domain whois rekordja97 szerinti) üzemeltetőjével, a 
Facebook és a Youtube videomegosztó üzemeltetőjével is. 

 

Budapest, 2016. szeptember 23. 

 

 

 

 dr. Szoboszlai Izabella s.k. 
előadó versenytanácstag 

 

Dr. Bara Zoltán s.k. 
versenytanácstag 

 dr. Kőhalmi Attila s.k. 
versenytanácstag 

 

 

 

                                                 
97 http://www.domain.hu/domain/domainsearch/whois.html alapján (Vj/123-36/2015. számú irat) 
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MELLÉKLET 

I. számú melléklet: megjelenési költségek 

Reklámeszköz Évi költség (Ft) Az érintett időszakbeli, 
illetve a 2013. és 2016. évekre 
vetített költség (3,5 év) (Ft) 

televíziós vásárlási műsorablak [ÜZLETI TITOK]  [ÜZLETI TITOK]  

tematikus adások [ÜZLETI TITOK]  [ÜZLETI TITOK]  

60 másodperces reklámfilm (csak 2013-ban) [ÜZLETI TITOK]  [ÜZLETI TITOK]  

Youtube videók költség adat nem ismert - 
előadások tartása során alkalmazott diasor költség adat nem ismert - 
Paramedica cikk, 2015. ingyenes megjelenés - 
Saját honlap [ÜZLETI TITOK]  [ÜZLETI TITOK]  

Facebook költség adat nem ismert - 
 

 



1 
 

II. számú melléklet: a kereskedelmi gyakorlat tartalma 
 
 

A. Televíziós vásárlási műsorablak (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) – II. melléklet 1. oldaltól 
B. Tematikus műsor (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) - II. melléklet 61. oldaltól 
C. 60 másodperces televíziós reklám - II. melléklet 149. oldaltól 
D. Youtube videók - II. melléklet 1. oldaltól - II. melléklet 150. oldaltól 
E. Előadások tartása során alkalmazott diasor - II. melléklet 154. oldaltól 
F. Paramedica c. lapban megjelenő cikk - II. melléklet 161. oldaltól 
G. Saját honlap (www.foldelnijo.hu) - II. melléklet 162. oldaltól 
H. Facebook - II. melléklet 176. oldaltól 

 
 
A. Televíziós vásárlási műsorablak (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) 

1. 2013.11.20. 
Gyürüsi József: 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez az Elektrosokkk című műsorunknak egy különkiadása, és ez a különkiadás azt 
jelenti kedves nézők, hogy ami van ugye hétvégén, tehát a szombati napokon Elektrosokkk adásunk, az tulajdonképpen egy 
tudományos műsor. Egy tudományos-ismeretterjesztő műsor. Jelen pillanatban ugye mindig az az volt a problémám énnekem ezzel a 
műsorral, hogy mindig csak utaltunk ara, hogy vannak olyan termékeke, amivel ezt az egészet lehet védeni, lehet kezelni. Egy nagyon 
fontos termékekről van szó, de soha nem tudtunk erről beszélni, soha nem tudtuk ezt az egészet megmutatni. na, hát ezt pótolandó, 
megkaptuk a lehetőséget az EHO televíziónak a vezetőségétől, hogy mindezt az egészet most pótolni fogjuk. Úgyhogy kedves 
nézőink a mai nap folyamán csak kimondottan a védelemről fog szólni, tehát, ahogy ez az egész elektromosság, meg elektroszmog, 
hogyha már ezt a szót használjuk folyamatosan, egyáltalán valóba hogy lehet úgy védekezni, mint ahogy mindig szoktam mondani, 
hogy tegye a dolgát az is és mi is maradjunk egészségesek, és mi is maradjunk életbe.   
Azért is nagyon fontos, hogy végre meg tudjam mutatni ezeket a termékeket, mert a piac tele van olyan termékekkel, ami, hogy 
finoman mondja, semmi köze a valósághoz, hogy ezt az egész elektroszmogot tudja kezelni. Én csak a héten találkoztam olyan 
termékekkel, ami az embernek égnek áll a haja tőle, megmondom őszintén, viszont nem akármilyen összegeket meg elkértek érte, de 
viszont oda a család mindent fog kapni, csak éppen az elektroszmog ellen valami védelmet nem fog kapni. Sajnos, még egyszer 
mondom kedves nézők, a tele van piac ezzel, és ugye a legnagyobb baj az, hát akkor most mit tudunk tenni, hogyan tudjuk 
megállapítani, hogy az a termék jó, vagy nem jó. Nagyon egyszerű a válasz, ugyanis mindig tessék követelni, kedves nézők, egy 
műszert, amivel meg tudják mutatni önöknek, hogy a termék valóban működik, vagy nem működik. Annak az értéknek egy mérése 
előtt ilyennek kell lenni, és akkor odateszem azt a védelmet, amire azt mondják, hogy ezt meg fogja oldani, akkor tessék, mutassa 
meg, hogy hogyan oldja meg. Ha az működik, akkor el lehet fogadni. De ha nem akkor tessék elküldeni azt az illetőt, akinek önöknek 
ezt ajánlotta. Nagyon nagy a veszély ennek kedves nézők, megmondom, miért, mert tessék elképzelni, abba a tudatban vannak, hogy 
na, én tettem az egészségemért valamit, és most védve vagyok, vagy éppen a családomban valamelyik tagja védve van, és őneki nem 
lehet neki innentől kezdve problémája. Aztán közben kiderül, hogy mindent véd, csak azt nem . Nagyon sokszor megtévesztik azzal, 
hogy különböző készülékekre teszik rá azt a védelmet, én szeretném elmondani kedves nézők, hogy a készülékekre ráteszik azt a 
védelmet, a készüléket valóban védi, de nem az embert. Tehát tulajdonképpen nem a készülékeket kell nekünk védeni, hanem saját 
magunkat. És ezt szeretném és itt  most önöknek átadni, ezt szeretném elmondani, hogy milyen egyszerű ennek az egésznek a 
megoldása, mert, ha úgy akarom mondani, akkor a jó isten nekünk megadta ennek az árnyéknak a megoldását is. Tehát, ami ránk 
szabódott itt az elmúlt 20-25 évben talán meg annyi sem volt, de olyan mértékbe, hogy valóba, mint amit szoktam mondani, nincs 
olyan ember, aki ezt meg tudja úszni. Ez nem más, ez a védelem, ez a megoldás, amit nekünk idetett a jóisten, mint a földelés. És itt 
van a másik legnagyobb probléma, amikor az elektroszmogról beszélünk. Ugye, az elektroszmogokon túl tudunk fele bizonyos 
testfeszültségekkel. Mindjárt tisztázni fogjuk, egyáltalán mi ez az egész.  
 
Meg meg is fogom mutatni itt önöknek ezt. A másik pedig a földeléssel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy elfelejtettük 
azt, hogy honnan jöttünk. Gondolok itt arra, hogy amikor az emberi szervezet megszületett ezen a földön, úgynevezett emberi genom, 
amikor megszületett, akkor tulajdonképpen az emberi szervezet is egy elektromágneses környezetbe született bele. Egy olyan 
alacsony, egy nagyon finom, ritmikus elektromágneses környezetbe. Na, mi ezt a nagyon finom elektromágneses környezetet 
roppantottuk agyon a jelenleg működő világgal, de főképpen, amit végülis ennek az egésznek az i-re rátette a pontot, az nem más, 
mint valóba az elektromágneses környezet, ami tulajdonképpen az egész digitális világot működteti. Nem lehet felsorolni, hogy 
mennyi ez a szereplő, aki naponta, percenként ránk tudja tenni ezt a terhet. És jól mondom, kedves nézőink, ez teher az emberi 
szervezet számára. És a legproblémásabb az, hogy az emberi szervezet sem tud mit kezdeni ezzel.  Tehát nincs olyan érzékelőnk, ami 
nekünk bármilyen veszélyt is tudna jelezni, hogy én most akármilyen terheltséggel az elektromosság okán, akármilyen terheltség alatt 
van a szervezetem. Nincs ilyen. Előbb-utóbb majd lesznek tünetek és ezzel a tünetekkel kell majd foglalkoznunk, majd foglalkoznak 
majd vele, de, hogy ezt az egész tünetet mi indította el, mi okozta, sajnos én kijelentem, hogy soha nincsen megkeresve. ÉS sajnos 
ennek a napjait éljük, az eredményeket asszem nagyjából mindenki tudja, hogy milyen nagy a baj. 
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Akkor nézzük, mi ez a földelés, ugye, amikor azt mondjuk, hogy földelés, akkor hadd induljak, kedves nézők onnan, hogy a 
földfelszín és az ionoszféra felső határa között közel 300.000 Volt feszültség különbség keletkezik. Ami azt jeleni, hogyha ez 
másodpercenként nem lenne kiegyenlítve, akkor az emberi élet kb. olyan 8 napig tudna tartani, aztán vége lenne. Összeomlanánk. Ez 
a kiegyenlítés nem másban történik meg, mint a mp-kénti  80-100 villámlás a földbolygó körül. Ha ez nem történne meg, ez 
tulajdonképpen, ez a bizonyos kiegyenlítődés. Most ezáltal keletkezik a föld felszínén ún. negatív elektronoknak a milliárdjai, ami 
ellepi, és tulajdonképpen nekünk ez a problémánk, hogy azt felejtettük el felszedni, mert tulajdonképpen kapjuk a másik oldalról azt a 
pozitív töltéseknek sokaságát, amitől a szervezetet el is látjuk. És ugye hadd mondjam el, hogy az emberi szervezet, az emberi bőr, 
mint egy egyenáram átalakító, úgy működik, hogy ezeket a környezeti elektromos és elektromágneses tereket bennünk árammá 
alakítja, feszültséggé alakítja át. Ezt nevezzük egyébként testfeszültségnek. És ezek a testfeszültségek, kedves nézők, elértek olyan 
értékeket, hogy elképesztő. Tehát lassan már berendezéseket tudunk, tudnánk, feltételezettbe mondom, működtetni, akkora bennünk 
ez az érték. De az emberi szervezet is egy elektromos berendezés, mert tulajdonképpen az összes szív- és érrendszeri betegségünknek 
az eredete elektromos eredetű. Ugye tessék gondolni itt az EKG-ra. Az agyi tevékenységünk, az idegi tevékenységünk, az összes 
elektromosan működik, tessék gondolni itt az EEG-re. Az izomműködéseink szintén elektromosan működnek, ez itt amivel lehet 
szintén objektíven mérni (nem érthető) az EMG, tehát a miográffal. És itt van a másik legnagyobb problémánk, hogy ezt az 
elektromosságot rontjuk naponta magunkban el, ezekkel a külső tényezőkkel, ami a szervezetünket a jó isten tudja, honnan éri. Éri ez 
a lakásunkból, éri az utcán bárhol közlekedünk, mert most már jóformán nincs olyan szegmense ennek a kis országunknak, ahol ne 
lenne akkora elektromos terhelés, ami továbbra is ezt termeli, ezt a szervezetünkbe, ezt az ún. testfeszültséget. Hoztam ide egy 
készüléket, kedves nézők, amivel én most rögtön szeretném megmutatni, hogy valóban mi is ez a testfeszültség. Ez a készülék, amit 
már mindjárt, ha a kedves kollégákat megkérem, akkor meg fogják mutatni, hogy jelen pillanatba, egy ilyen kis egyszerű Voltmérővel 
fogjuk ezt mérni, ami be van állítva mV-ra, aminek az a lényege, hogy az emberi szervezet jelen pillanatban, hogy mégis érthető 
legyen a kedves nézőknek a számára, sőt egy kicsit talán messzebbről hadd közelítsem ezt az egészet meg. Ugye ’91-ben két német 
azért kapott Nobel-díjat, mert ők voltak az elsők, akik megmérték, hogy egyetlen emberi sejt, mi az a kis elektromosság, amivel 
működik. Tudjuk, hogy azóta a paramétereket, hogy egy emberi sejt 70-100 mV feszültség különbséggel teszi a munkáját. Tehát 
kéreget, beszélget, egyebek. Na, most ezt a mV-ot, hogyha említem a 75-100 mV-hoz képest, ez a kis készülék, amit itt majd itt 
szeretném megmutatni, hogy egy emberi szervezet mit tud tartalmazni, ez 4000 mV-ra van beállítva itt, és ehhez képest majd mit 
fogok én az én testemben mérni. És ha megfogom ezt a kis érzékelőt, ez a kis, ha a kezembe veszem, akkor rögtön megjelenik itt a 
kép bal sarkán, nekem a bal sarkán, egyébként meg a jobb sarkán, hogy OL, amely azt jelenti, hogy onlimit, tehát azt jelenti, hogy 
már 4000 mV fölött van ez az érték énbennem most itt, ebbe a körülmények között itt a stúdióban, ami van. És akkor van egy 
termékünk, amit, most ha rá fogok tenni erre, egy egyszerű termék, amit tessék nézni, abba a pillanatban vissza is zuhan, már 40-45, 
aztán szép lassan megy egyre lejjebb ez az érték, tehát tulajdonképpen itt a kezemen keresztül most viszi ki a szervezetemből ezt az 
ún. felvett testfeszültséget mp törtrésze alatt. De nem csak ez a lényeg kedves nézők, hanem az is ugyanilyen fontos, hogy akármilyen 
bonyolult módon, de én össze vagyok kötve az anyafölddel. Ott az anyaföld felszínén,  amit említettem önöknek, hogy az elektronnak 
a milliárdjai található, onnan én most a kezemen keresztül szedem föl szedem föl az ezeket a negatív elektronoknak a milliárdjait. És 
ehhez semmi más nem kell, mint egy ilyen eszköz kis fekete… hát mi ezt alátétnek hívjuk, egyébként meg a hivatalos megnevezése 
ennek úgy van, hogy geokonnekt pad. Tehát ez egy ilyen idegenes kifejezés, ami tulajdonképpen, ennek a mérete 25 cm széles, és 68 
cm hosszú. Ez egy gumiszerű anyag. Most azért mondom ezt a gumiszerűséget, mert ebbe van ezüst, ebbe van szénpor, ebbe van 
karbon ebbe sok minden más van, és ez az összes egyveleg, amit most elmondtam, van vulkanizálva, hogy én nyugodtan rá tudjam 
tenni a kezemet, nyugodtan rá tudjak lépni, ha éppen most le akarom tenni a földre, vagy éppen rá tudjak ülni, tehát nyugodtan lehet 
gyűrni, ha így szabad mondani, vagy éppen egy széknek a karfájára ráteszem és akkor rákönyöklök és akkor ugyanezt tudja elérni,  
mint amit most önök is láttak az imént. Tehát ezt a testfeszültségnek az azonnali csökkentését.  
És a másik, amit ezt még egyszer mondom, hogy nem csak a testfeszültségnek a csökkentését, hanem valóban azt, ahogy el tudjam a 
szervezetemet látni, ún. negatív elektronokkal. Miért is fontos ez? Azért, mert folyamatosan az emberi szervezetben, amikor kapja ezt 
a kívül indukált elektromos tereket. Elektromágneses tereket. Ez olyan mennyiségű elektron egyensúlytalanságot idéz elő a 
szervezetbe, aminek a következménye számtalan dolog lehet. Az egyike, ami talán a legfontosabb, hogy irdatlan mennyiségű 
szabadgyök, mennyiségek keletkezik a szervezetünkbe. És olyan mennyiség szabadgyök – ugye a szabadgyökök radikális, olyan kis 
molekulák, amik ugye keresik az elektronpárjukat, és azokat az elektronpárjukat mindig hol keresik? Az egészséges sejteknél . És, 
ugye addig bombázza azt az egészséges sejtett, amíg el nem tudja lopni az elektronját, csak éppen arra az egészséges sejt már 
megbetegszik, tönkre megy. És az ilyen helyeken, ahol tönkrement, ellopott elektronok vannak a sejtek helyén, ún. gyulladások 
keletkeznek. Ugye azt meg mindenki tudja, hogy a gyulladásokból jönnek aztán a különböző degeneratív problémáknak a sokasága. 
Na, most visszatérve az egyszerű kis alátétre, amit itt az imént itt önöknek mutattam, ha valaki csak azt tenné, hogy mondjuk tessék 
elképzelni, hogy  a számítógépes munkájától, reggel 8-tól mondjuk délután 16-óráig, 17 óráig ott van egyfolytában, akkor mekkora 
testfeszültség tudja érni azt a illetőt. Ha egy ilyen ott van a keze ügyébe, én garantálnám annak a, aki ezt ott használja, hogy amilyen 
reggel frissen be fog menni a munkahelyére, olyan frissen fog hazamenni. Ez nagyon fontos ám kedves nézők, mert hadd mondjam el, 
hogy a párkapcsolatoknak az egyik legfontosabbja, az, hogy a munkahelyen olyan mennyiségű ilyen teher éri a stresszeken kívül ugye 
teljesen, hozzátéve azt, hogy amikor megy haza, már mindenhez van kedve, csak éppen a másikkal társalogni nincsen. És ugye minek 
a következménye? Hadd mondjak egy olyan példát, ahol a múlt héten találkoztam egy fiatal házaspárnak,aki elmondta,  hogy a 
gyerekük jár óvodába, 20 gyerek jár óvodába, hárman vannak, akik férj-feleség és a többi az sajnos egyedül neveli a gyerekét. Tehát, 
én nem tudom, nagyon gyorsan, sajnos el tudunk válni, mert annyira tele vagyunk olyan terhekkel, amiknek nem kellene ott lenni. És 
visszatérve egy ilyen alátét bármilyen hihetetlenül hangzik, ezt tudja már kezelni. Ennek van egy éjszakai kivitele, mert ugye az 
éjszakába azért sokkal több időt eltöltünk egy helyen. Tehát, ugye az életünknek 1/3-at részét az ágyban töltjük, az sem mindegy, 
hogy hogy. Ugye, az elektroszmog másik adásba el szoktuk mindig mondani, hogy ott van a különböző vezetékek mit tudnak okozni. 
Tehát ennek a kompenzálására, kezelésére elég, ha egy ilyen lepedőre, ha derékalja, nem is lepedőnek nevezném, derékalja valaki 
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ráfekszik, ez mindent, az egész éjszakába meg tud oldani. Mint, ahogy elmondtam, ki tudja vezetni ezt a testfeszültséget, a szervezet 
fel tudja szabadítani ettől a tehertől, és a szervezet pihenni tud, és ha kipiheni a szervezet magát, akkor én másnap minden tudok 
folytatni egészen másfajta felállásba. Mert ezek az át nem pihent éjszakáknak a következménye előbb-utóbb jelentkezni fog. Tehát 
visszatérve a derékalja, azt tudja tenni, mint amit itt mutattam a testfeszültség okán, itt az alátétnél, tehát a testből kivezeti, egész 
éjszaka egy egyenletes, pihentető alvást tud nyújtani. A gyulladásokra egy pillanatra szeretnék rátérni, mert rendkívül sok ember 
szenved ettől a problémától. Ízületek, ugye legelső körbe ezeket a gyulladások majdnem mindig az olyan helyeken keletkeznek, 
jelentkeznek, ahol nagyon kevés a hajszálérhálózat. Ugye ilyen a szemlencse, ilyen az összes ízületünk, amiről beszélünk, aztán ilyen 
a húgyhólyagnak a belseje és ez az első kör, aztán persze megy az tovább. Most ezek a gyulladásoknak ugye aztán egyik legsúlyosabb 
következménye az ún. sok ízületi gyulladás, ami olyan iszonyatos fájdalmakkal már jár, hogy az elképesztő. Kedves nézők, ennek a 
földelésnek, ami a legfontosabb tulajdonsága, hogy tudományos intézeteknek a sokaság bizonyította, hogy valóban mekkora 
jelentősége van ennek a földelésnek. Én nagyon szépen szeretném megkérni a kedves nézőket, hogy lesz egy, a  futócsíkon egy 
weboldalunk, ahol nagyon-nagyon sok információt föltettünk, de főképpen olyan képi információkat, ami mutatja többek között ilyen 
hőkamrás felvételekkel, hogy ha valaki bement egy ilyen fájdalmakkal, ilyen szimptómákkal, tehát ilyen ízületi szimptómákkal, ahol 
gyulladások vannak már, hogy 20 perc, fél óra, egy óra használat után, tehát földelésnek a használata után, milyen változások mennek 
végbe a szervezetbe.  A másik épp szintén evvel a két termékkel kapcsolatosan még gyorsan szeretném megjegyezni, mert nagyon 
telik az időnk, hogy ezzel aztán megint ugye nagyon sok ilyen termék, hasonló termék van a piacon. Amiért, mi vállaljuk a 
felelősséget, ami komoly szakemberek, tehát tudós emberek vállalják a felelősséget, hogy valóban a termék azt tudja, mint amit itt 
most is elmondunk. Úgy tudunk védekezni, hogy minden egyes termékünknek a címkéjére sorszámozva van, tehát sorszámmal kapja 
meg mindenki ezt a terméket, tehát egyéni sorszámmal. Tehát a termék, amikor kimegy, tudjuk, hogy kinek a nevére fog kimenni az a 
termék. A másik pedig, minden termékünkön rajta van a Földelni Jó Kft.-nek a címe és a logója. Ez értendő az alátétekre is egy ilyen 
hologramos címke van rátéve, ami szintén sorszámmal van ellátva. Tehát, amikor ezeket a termékeket valaki megkapja, mi név szerint 
tudjuk, hogy az a termék kinek a kezébe került. Akár ne adj isten reklamációra kerülne a sor, vagy akármilyen probléma a termékkel 
lenne. És ezért vállaljuk mi a felelősséget és csak ezért a termékekékét. És higgyék el kedves nézők, ezek a termékek nagyon gyorsan 
olyan rendet, olyan fájdalommentes időszakot tud az önök számára nyújtani, amit én megmondok őszintén, nagyon-nagyon keveset 
lehet felsorolni, hogy mi nem. Nem véletlen, hogy többek között az Egyesült Államokból kapjuk egyébként a legtöbb kutatási 
eredményeket, adatokat, az Egyesült Államok egyik legnagyobb rákkutatója és a másik, pedig a legnagyobb kardiológus professzora, 
akit egyébként úgy hívnak, hogy dr. (nem érthető), aki nagy elámmal mellé állt ezeknek a termékeknek, mert hogyha valóban, ha a 
szív- és érrendszeri betegségeket vesszük, semmi nem tudja azt produkálni, mint ezek a földelések. Ha a kedves nézők emlékeznek, és 
aki nézte a műsorunkat ugye, egyik meghívott vendégem volt Papp (nem érthető) professzor szívsebész, aki többek között csak egyet 
hadd mondjak el a sok közül, amit ő megemlített és, ami nagyon-nagyon fontos, de főképp a szív- és érrendszeri betegségek okán, ami 
ugye tarolt ebben az országban is, hogy a külső indukált elektromos terek hatására óriási mértékbe sűrűsödik be a vérünk. Mi ennek az 
oka? Az, hogy az összes érfalunk, ami ugye bennünk van, beleértve az összes hajszálérnek és az érfalnak a belsejét, egy savós hártya 
vesz körbe. Na, most ennek az elektromos (nem érthető) a savós hártya ez elektromosan negatív. Az összes alakos elem, ami az 
emberi szervezetet, a vérbe található, ugye legfőképp a hemoglobin itt kiemelendő, annak a felszíne szintén elektromosan negatív. A 
negatív a negatívot mit csinál? Taszítja. Ezáltal a közepére teszi az ér, erünknek a folyadéknak a közepére teszik ezeket az alakos 
elemeket, ami azt jelenti, hogy könnyedén tud a szervezetünkbe siklani ez a vérkeringés, mert nincsen akadály. Viszont amikor 
kapjuk ezeket a kívülről indukált töltéseket, pozitív töltéseket. Mit csinál? Ennek a savós hártyának az elektromos töltését 
megváltoztatja.  A negatívból pozitívvá. És a pozitív a negatívot már mit csinál? Vonzza, ami azt jelenti, hogy szépen összecsapódnak 
ezek a vérlemezkék, aminek a következménye pedig az, hogy óriási mértékbe besűrűsödik a vérünk. És most tessék elképzelni a 
kedves nézők azt a sűrű vért kell nekünk a szívünknek átpumpálni másodpercenként, óránként, naponta, hetente, oda le a lábunkig, 
meg vissza, hogy mekkora megerőltetés a szívnek egy idő után az. És ennek a következménye ez a rengeteg szívizom problémák, 
vagy éppen a szívburka, tehát a perikardium. Tehát a szívburoknak a gyulladása fog előbb-utóbb fellépni. Nem beszélve arról, hogy 
sajnos ennek a következménye van, aztán a különböző zsibbadások, meg egyebek. Na, most amikor egy ilyen alátétet, vagy éppen egy 
olyan lepedőt, ha valaki használ, mi történik ezzel? Az, hogy, mivelhogy folyamatosan negatív elektronokkal látja el a szervezetet, 
tehát ezt a vérnek a…, a érfalnak a belső falát, ezt a pozitív töltéseket abba a pillanatba rögtön meg tudja változtatni újra negatívvá. És 
újra meg tudja lökni és abban a pillanatba 15 percen belül már ezeket az összecsapódott, amit úgy hívjuk, hogy …… (nem érthető) 
szindróma egyébként, szépen lassan szétválogatja, tehát a vér hígítja a szervezetünket, és abba a pillanatba a szívnek a munkája 
megkönnyebbedik és egészen másképp működik a szervezet. Rögtön meg szeretném jegyezni kedves nézők, hogy aki ehhez a 
termékhez hozzájut, ez önmagába egy természetes vérhígító termék. Tehát, aki olyan jut hozzá a termékünkhöz, aki vérhígítót szed, 
egyébként a papírokra ez nagybetűkkel rá van írva, az mindenképpen konzultáljon az orvosával, hogy ez a termék is vérhígító 
szerepet tölt be. Tehát, ha használ vérhígítóját felügyelet alatt megfelelő szintre csökkenteni, vagy akár egy idő után el is lehet hagyni. 
A másik, ami mindenképpen még szeretnék a hátralévő időben kiemelni, ami egy nagyon sok problémát hoz úgyszintén, az ún. 
mellékvese kéreg által termelt kortizol szintünk. Ugye, ennek van egy ún. cirkadiánja, ennek a kortizonnak, és én mutatok is önöknek 
egy kis papírt, mert nem volt időnk, hogy tv-be ezt meg tudjuk mutatni, egy ilyen papíron fogom megmutatni. Hogy mit jelent az a 
kortizol szint. Tehát igazából ennek van egy általában reggelig órákba, van egy emelkedése és a délutáni órákra visszaesik ez. Tehát 
van egy cirkadiánkja. Most, amikor ez nem így működik, tehát, amikor nem emelkedik megfelelőképpen, vagy nem a korán 
emelkedik, akkor ennek következményei vannak. A keveset emelkedik, akkor annak sajnos előbb-utóbb vérnyomás problémákat fog 
okozni, ennek a következménye az, hogy előbb-utóbb depresszív állapotok fognak fellépni, és most megint itt a termékkel 
kapcsolatosan visszatérnék akár az alátét, akár a lepedő ezt a cirkadiál ritmust egy 24 óra alatt újra visszaállítja a rendes medrébe. 
Erről vizsgálatoknak a sokasága van, több oldalas tudományos értekezések vannak, hogy valóba ez a földelés hatására milyen gyorsan 
és milyen szabályosan tud visszaállni ez a kortizol szint. Az elérhetőségeket kedves nézők, még hadd említsem meg, ott a futócsíkon 
jó pár megtalálható, tehát minket lehet keresni mobiltelefonon is, kettő is megvan ott adva, ha kell, akkor elmondom mind a kettőt, az 
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egyik a 06-20-916-0583-as telefonszámon lehet bennünket elérni. Akár reggeltől estig. Tehát megtalálhatók vagyunk. A másik szintén 
egy mobiltelefon, 06-70-940-3164-es telefon. És van egy vezetékes telefonunk 06-96-545-085-ös telefonszám.  És most szeretném 
felhívni a kedves nézőinknek a figyelmét, hogy itt van november 20., most már lassan. Meg el is hagyjuk már. Szeretnénk a kedves 
nézőknek itt az év végén, mi nem tettük egész évbe, egy ünnepi kedvezményes akciónkra felhívni a figyelmet, ami azt jelenti, hogy 
lehet ezeket a termékeket külön-külön is kérni tőlünk. De összeállítottunk csomagokat is. Olyan csomagot is, ami benne van az alátét, 
benne van a derékaljunk. Összeállítottunk olyan csomagot, ami egy egész családra vonatkozik, tehát férj-feleség, gyerekekre 
vonatkozik. Nagyon kedvező feltételekkel. És én megmondom őszintén kedves nézőink, ha én nem tudok elképzelni nagyobb és 
szebb ajándékot, mint azt, hogy én önmagamnak, vagy a családtagjaimnak egy olyan egészséget tudjak mondjuk éppen karácsonyra 
átadni, amely valóba órákon belül tud jelentkezni a hatása, és egy hosszú életre meg tudja oldani ezeket a problémákat, amit most 
jelen pillanatba élünk itt a világon. Én kérem önöket, hogy keressenek bennünket ezeken a telefonszámokon, megtalálhatók vagyunk 
hétfőtől péntekig, 18 óráig este bezárólag. Tehát bármelyikünk, akár a feleségem, vagy én, a telefon végén valamelyikünk minidig ott 
lesz. Rendkívül sok információt ott át tudunk fogni, ő tudni fogunk adni, a szállításokat meg tudjuk oldani, tehát, ami azt jelenti, hogy 
háztól-házig visszük az önök lakására, megint csak azt mondom fillérekért, mert 1300 Ft-ért a futárszolgálatunk kiviszi az önök 
lakására. Korlátlan mennyiség számba, akárhova az ország bármely részébe. Tehát mindenbe végülis tudunk az önök rendelkezésére 
állni. Kedves nézőink én ezt szerettem volna ma is itt a különkiadásként, tehát az Elektrosokkk különkiadásaként önöknek elmondani. 
Végre egy kicsit, nagyon kicsit tudtam itt a termékeinkről beszélni, még egyszer én nagyon jó szívvel ajánlom önöknek az összes 
ilyenfajta problémának a megoldására. Önöknek, gyerekeiknek, unokáiknak, mindenki számára. Köszönöm szépen a figyelmüket, én 
kívánok önöknek minden jót. Isten áldja önöket.  

2. 2014.01.04. 
A műsorban az alábbi feliratok olvasható a futócsíkon. 
ELEKTRO SOKKK 
SMS  
Elérhetőségeink: 06-70-940-31-64, 06-20-916-05-83 
www.foldelnijo.hu  
Továbbá: 06-96-545-085 
(hétfőtől péntekig 8-18 óráig hívható) 
ÜNNEPI AKCIÓK! November 20 – December 20 között 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 
Nagyon sok szeretettek köszöntöm a nézőket. Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak egy külön kiadása. És ez a különkiadás 
azt jelenti kedves nézők, hogy ami van hétvégén, ugye szombati napokon ELEKTRO/SOKKK adásunk, az tulajdonképpen egy 
tudományos műsor, egy tudományos ismertet terjesztő műsor. Jelen pillanatban ugye nekem mindig az volt a problémám ezzel a 
műsorral, hogy mindig csak utaltunk arra, hogy vannak olyan műsorok, amivel ezt az egészet lehet védeni, lehet kezelni. Nagyon 
fontos termékekről van, de soha nem tudtunk beszélni, soha nem tudtuk ezeket megmutatni. Na hát ezt pótolandó, kaptuk a 
lehetőséget az Echo televíziónak a vezetőségétől, hogy ebbe az adásba mind ezt az egészet most pótolni fogjuk. Úgyhogy kedves 
nézők a mai nap folyamán csak kimondottan a védelemről fog szólni, úgyhogy ez az egész elektromosság meg ez az elektroszmog, 
hogy ha már ezt a szót használjuk folyamatosan, hogy egyáltalán hogy lehet úgy védekezni, mint ahogy szoktam mondani, hogy tegye 
dolgát az is, de mi is maradjunk egészségesek, és mi is maradjunk életben. Azért is nagyon fontos, hogy végre meg tudjam mutatni 
ezeket a termékeket, mert a piac tele van olyan termékekkel, ami hogy finoman mondjam, semmi köze a valósághoz, hogy ezt az 
egész elektroszmogot tudja kezelni. Én csak a héten találkoztam olyan termékekkel, hogy az embernek égnek áll a haja tőle, 
megmondom őszintén. Viszont nem akármilyen összegeket elkértek érte, de viszont az a család mindent fog kapni, csalók épp 
védelmet az elektroszmog ellen nem fog kapni. Sajnos, még egyszer mondom, kedves nézők tele van a piac ilyenekkel. És a 
legnagyobb kérdés, hogy mit tudunk tenni, hogy tudom én azt megállapítani, hogy az a termék jó vagy nem jó. Nagyon egyszerű a 
válasz, ugyanis mindig tessék követelni kedves nézők egy műszert, amivel meg tudják mutatni önöknek azt, hogy a termék valóban 
működik, vagy nem működik. Annak az értéknek a mérés előtt ilyennek kell lenni, és ha odateszem azt a terméket, amire azt 
mondják, hogy azt meg fogja oldani, akkor tessék, mutassák meg, hogy hogyan oldja meg. Ha az működik, akkor azt el lehet fogadni. 
De ha nem, akkor tessék elküldeni azt az illetőt, aki ezt önöknek ajánlotta. Nagyon nagy ennek a veszélye kedves nézők, elmondom, 
hogy miért. Abban a tudatban vannak, hogy na én tettem az egészségemért valamit, és mostantól én védve vagyok, vagy a családom 
egyik tagja éppen védve van és nem lehet neki innentől problémája, aztán közben kiderül, hogy mindent véd csak éppen azt nem. 
Nagyon sokszor megtévesztik azzal, hogy különböző készülékekre teszik rá azt a bizonyos fajta védelmet. Én szeretném azt 
elmondani kedves nézők, hogy ha a készülékre ráteszik azt a védelmet, akkor a készüléket valóban védik, de nem az embert. Tehát 
tulajdonképpen nem a készüléket kell nekünk védeni, hanem saját magunkat. És ezt szeretném most önöknek átadni, ezt szeretném 
önöknek elmondani, hogy milyen egyszerű ennek a megoldása. Mert ha úgy akarom mondani, akkor a jó Isten megadta nekünk ennek 
a, mert megadta ennek az árnyéknak a megoldását is. Tehát, ami itt ránk szabadult az elmúlt 20-25 évben. talán még annyi se volt, 
talán még annyi se volt, de olyan mértékben hogy – ahogy szoktam mondani – hogy nincs olyan ember, aki ezt meg tudja úszni. Ez 
nem más, ez védelem, ez a megoldás, amit a jó Isten idetett nekünk, mint a földelés. És itt van a másik legnagyobb probléma, amikor 
az elektroszmogról beszélünk, ugye az elektroszmog kapcsán jön fel a testfeszültségek, mindjárt, teszteljük, hogy mi ez az egész meg 
is fogom mutatni itt ezen önöknek ezt. A másik pedig, amit a földeléssel kapcsolatosan szeretnék elmondani, hogy elfelejtettük azt, 
hogy honnan jöttünk. Gondolok itt arra, hogy amikor az emberi szervezet megszületett itt a földön, az úgynevezett emberi genom 
megszületett, akkor tulajdonképpen az emberi szervezet is egy elektromágneses környezetbe született bele. Egy nagyon alacsony, egy 
nagyon finom, egy ritmikus elektromágneses környezetbe. Na, mi ezt a nagyon finom elektromágneses környezetet roppantottuk 
agyon a jelenleg működő világgal, de főképpen ami végülis rátette erre az egészre, az i-re a pontot, az nem más, mint valóban, azaz 
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elektromágneses környezet, ami tulajdonképpen az összes digitális világot működteti. Nem lehet felsorolni, hogy mennyi az a 
szereplő, aki naponta, percenként ránk tudja tenni ezt a terhet. És ezt jól mondom, kedves nézőink, ez teher a legtöbb szervezet 
számára, és a legproblémásabb az, hogy a szervezet sem tud mit kezdeni ezzel, tehát nincs olyan érzékelőnk, ami nekünk a veszélyt 
tudná jelezni, hogy nekünk most a terheltség okén akármilyen terheltség alatt van a szervezetem. Nincs ilyen, előbb utóbb majd 
lesznek tünetek, és ezekkel a tünetekkel kell majd foglalkoznunk, vagy foglalkoznak majd vele, de hogy azt az egész tünetet mi 
indította el, mi okozta, nos én kijelentem, hogy soha nincsen megkeresve. És sajnos ennek a napjait éljük, és az eredményeket 
mindenki tudja, hogy milyen nagy a baj. Akkor nézzük mi ez a földelés. Amikor azt mondom, hogy földelés, akkor had induljak 
kedves nézők onnan, hogy a földfelszín, tehát az ionoszféra felsőhatárán és közel 300 ezer volt feszültség keletkezik, ami azt jelenti, 
hogy ha ez másodpercenként nem lenne kielégítve, akkor az emberi élet körülbelül olyan 8 napig tudna tartani, aztán vége lenne. 
Összeomlanánk. Ez a kiegyenlítés egyébként nem másban történik meg, mint a másodpercenként nyolcvan-száz villámlás a 
Földbolygó körül. Ha ez nem történne meg. Ez tulajdonképpen az a kiegyenlítés. Nos, ezáltal keletkezik a Föld-bolygó felszínén az 
úgynevezett negatív elektronok milliárdjai, ami ellepi és tulajdonképpen nekünk ez a problémánk, hogy azt felejtettük el, hogy ezt 
felszedni, mert tulajdonképpen kapjuk a másik oldalról ezt a pozitív töltéseknek ezt a sokaságát, amivel a szervezete el is látjuk. És 
ugye, had mondjam el, hogy az emberi szervezet az emberi bőr, mint egy egyenáram átalakító, úgy működik, hogy ezeket a 
környezeti elektromos és elektromágneses tereket bennünk árammá alakítja, feszültséggé alakítja át. Ezt nevezzük testfeszültségnek, 
és ezek a feszültségek elértek olyan mértékeket, hogy elképesztő. tehát már lassan berendezéseket tudunk, tudnánk működtetni, 
akkora bennünk ez az érték. De az emberi szervezet is egy elektromos berendezés, mert tulajdonképpen az összes szív- és érrendszeri 
betegség elektromos eredetű. Ugye tessék gondolni itt az EKG-ra. Az agyi tevékenységünk, az idegi tevékenységünk, az összes 
elektromosan működik, tessék gondolni itt az EEG-re. Az izomműködéseink szintén elektromosan működnek, ezt amivel lehet megint 
objektíven mérni, az az ENG, tehát biográffal. És itt van a másik legnagyobb problémánk, hogy ezt az elektromosságot rontjuk 
naponta el magunkban, a külső tényezőkkel, ami a szervezetünket a jó Isten tudja honnan éri. Éri a lakásunkból, éri az utcán bárhol 
közlekedünk, mert most már jóformán nincs olyan szegmense ennek a kis országunknak, ahol ne lenne akkora elektromos terhelés, 
hogy ami ezt továbbra is termeli a szervezetünkben továbbra is ezt a testfeszültséget. Hoztam ide egy készüléket kedves nézők, amivel 
én most rögtön szeretném bemutatni, hogy mi is ez a testfeszültség. Ez a készülék, hogy ha majd a kollégákat megkérem, akkor meg 
fogják mutatni, hogy jelen pillanatban egy ilyen kis egyszerű volt mérővel fogjuk mérni, ami be van állítva milivoltra, aminek az a 
lényege, hogy az emberi szervezet jelen pillanatban, hogy mégis érthető legyen a kedves nézők számára, sőt engedjék meg, hogy egy 
kicsit messzebbről közelítsem meg ezt a dolgot. Ugye 91-ben két német azért kapott Nobel díjat, mert ők voltak az elsők, akik először 
megmérték, hogy egyetlen emberi sejt, mi az a kis elektromosság, amivel működik. Tudjuk, hogy adott paramétereket, hogy egy 
emberi sejt 70-100 milivolttal teszi a munkáját. Na, most ehhez a 75-100 milivolthoz képest, ez a kis készülék, majd itt szeretnék 
megmutatni, hogy az emberi szervezet néha mit tud tartalmazni, ez 4000 milivoltra van beállítva itt és ehhez képest mit fogok mérni 
én a testemben itt. És hogy meg fogom ezt a kis érzékelőt, a kezembe veszem, akkor rögtön megjelenik itt a kép bal sarkán, nekem a 
bal sarkán, egyébként meg a jobb sarkán, hogy OL, azaz Ohne Limit, azaz már 4000 milivolt felett van az én feszültségem, most itt, 
ebben a stúdióban, ebben a körülményekben, amiben van. És akkor van egy termékünk, amit most már rá fogok tenni erre, ami tessék 
nézni, abban a pillanatban már vissza is zuhan, már 40 és aztán szép lassan meg egyre lejjebb ez az érték. Tehát most tulajdonképpen 
a kezemen keresztül viszi ki a szervezetemből ezt az úgynevezett felgyülemlett testfeszültséget. Másodperc tört része alatt. De nem 
csak ez a lényeg kedves nézők, hanem az is ugyanilyen fontos, hogy most én akármilyen bonyolult módon, de össze vagyok kötve az 
anyafölddel. Ott az anyaföld felszínén, amit említettem önöknek, hogy ott a negatív elektronok milliárdjai találhatók, onnan a 
kezemmel szedem föl ezeknek a negatív elektronoknak a milliárdjait. És ehhez semmi más nem kell, mint egy ilyen egyszerű kis 
fekete, hát mi ezt alátétnek hívjuk, egyébként meg a hivatalos megnevezése ennek, hogy Geo Connect Pad. Tehát ez egy ilyen 
idegenes kifejezés, aminek a mérete 28 centiméter széles és 68 centiméter hosszú. Ez egy gumiszerű anyag. Na, most én ezért 
mondom ezt a gumiszerűséget, mert ebben van ezüst, ebben van szénpor, ebben van karbon, ebben sok minden más van, és ez az 
összes egyveleg, amit most elmondtam, és ez úgy van galvanizálva, hogy én nyugodtan rá tudjam tenni a kezemet, nyugodtan rá 
tudjak lépni, ha leteszem a földre, vagy nyugodtan rá tudja ülni, tehát nyugodtan lehet gyűrni, ha így szabad mondani. Vagy éppen 
egy széknek a karfájára ráteszem, és akkor rákönyökölök, és akkor ugyanezt tudja elérni, mint amit az imént láttak ott önök. Tehát ezt 
a testfeszültségnek az azonnali csökkentését. És a másik, még amit mondok, hogy nem csak a testfeszültségnek a csökkentését, hanem 
valóban az, hogy el tudjam a szervezetemet látni úgynevezett negatív elektronokkal. Miért is fontos ez? Mert amikor folyamatosan a 
szervezet kapja ezt a kívülről indukált elektromos tereket, elektromágneses tereket, ez olyan mennyiségű elektromágneses 
egyensúlytalanságot idéz elő a szervezetbe, aminek a következménye számtalan dolog lehet. Az egyike, ami talán a legfontosabb, 
hogy irdatlan mennyiségű szabadgyök keletkezik a szervezetünkben és olyan mennyiség szabadgyök, ugye a szabadgyök radikális 
mennyiség, olyan kis molekulák, amik ugye keresik az elektronpályájukat és az elektronpályájukat mindig hol keresik? Az egészséges 
sejteknél. És ugye addig bombázza az egészséges sejteket, amíg el nem tudja lopni az elektronját, csak éppen arra már az egészséges 
sejt már megbetegszik, tönkremegy. És az ilyen helyeken, ahol ilyen tönkrement, ellopott elektronok vannak, a sejtek helyén 
úgynevezett gyulladások keletkeznek. Ugye azt meg mindenki tudja, hogy a gyulladásokból jönnek aztán az úgynevezett mindenféle 
degeneratív problémáknak a sokasága. Na, most visszatérve erre az egyszerű ki alátétre, amit az imént önöknek itt mutattam. Hogy ha 
valaki csak azt tenné, hogy mondjuk tessék elképzelni, hogy ahol a számítógépes munkáját reggel 8-tól mondjuk, délután 16-17 óráig 
ott van, akkor mekkora testfeszültség tudja érni azt az illetőt. Ha egy ilyen ott van a keze ügyében, én ezt garantálnám annak, aki ezt 
használja, hogy reggel amilyen frissen be fog menni a munkahelyére, olyan frissen fog hazamenni. Ez nagyon fontos ám kedves 
nézők, mert had mondja el azt, hogy a párkapcsolatoknak az egyik legfontosabbja az, hogy a munkahelyen olyan mennyiségű ilyen 
teher éri, a stresszeken kívül, hogy amikor megy haza, akkor már mindenhez van kedve csak éppen ahhoz nem, hogy a másikkal 
társalogni nincsen. És hogy ennek mi a következménye? had mondjak el egy olyan példát, hogy a múlt héten találkoztam egy fiatal 
házaspárral, aki elmondta, hogy ahova a gyerekük jár óvodába, 20 gyerek jár óvodába, 3-an vannak akik férj feleség és sajnos a többi 
az egyedül neveli a gyerekét. Tehát én nem tudom, sajnos nagyon gyorsan el tudunk válni, mert annyira tele vagyunk olyan terhekkel, 
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amiknek nem kellene ott lennie. És visszatérve egy ilyen alátét, bármilyen hihetetlenül hangzik, ezt már tudja kezelni. Ennek van egy 
éjszakai kivitele, mert ugye az éjszakában sokkal több helyet eltöltünk egy helyen. Hát ugye az életünknek egy harmad részét az 
ágyban töltjük, az sem mindegy, hogy hogy. Ugye az elektroszmog, a másik adásban el szoktuk mindig mondani, hogy ott vannak 
körülöttünk a különböző vezetékek, hogy azok mit tudnak okozni, tehát ennek a kompenzálására, kezelésére elég, ha egy ilyen 
lepedőre, derékaljra, nem lepedőnek nevezném, derékaljra valaki ráfekszik, ez mindent az egész éjszakában meg tud oldani. Mint 
ahogy mondtam, ki tudja vezetni a testfeszültséget, a szervezete fel tudja szabadítani ettől a tehertől, és a szervezet pihenni tud, és ha 
a szervezet ki tudja pihenni magát, akkor én másnap mindent úgy tudok folytatni, hogy egész másfajta felállásba. Mert ezeknek az át 
nem pihent éjszakák következménye előbb utóbb jelentkezni fog. Tehát visszatérve a derékaljra, azt tudja tenni, mint amit itt 
mutattam a testfeszültség okán is, tehát a testünkből kivezeti és egész éjszaka egy egyenletes, egy pihentető alvást tud nyújtani. A 
gyulladásokra külön szeretnék rátérni, mert rengeteg ember szenved ettől a problémától. Ízületek, tehát ezek a problémák első körben 
mindig olyan helyen keletkeznek, jelentkeznek, ahol nagyon kevés a hajszálér hálózat. Ugye ilyen a szemlencse, ilyen az összes 
ízületünk, amiről beszélgetünk, aztán ilyen a húgyhólyagnak a belseje. és persze ez az első kör, aztán persze megy ez tovább. Ezeknek 
a gyulladásoknak az egyik legsúlyosabb következménye, az úgynevezett sok ízületi gyulladás, ami olyan iszonyatos fájdalmakkal jár, 
hogy az elképesztő. kedves nézőink, ennek a földelésnek a legfontosabb tulajdonsága, hogy tudományos intézeteknek a sokasága 
bizonyította, hogy valójában mekkora jelentősége van ennek a földelésnek. Én nagyon szépen szeretném megkérni a kedves nézőket, 
hogy ott lesz a futócsíkon egy weboldalunk, ahol nagyon-nagyon sok információt feltettünk, legfőképpen olyan képi információkat, 
ami mutatja legfőképpen ilyen hőkamerás felvételekkel, hogy ha valaki bement egy ilyen fájdalmakkal, ilyen szimptómákkal, tehát 
ilyen ízületi szimptómákkal, hogy gyulladások vannak már, hogy 20 perc, fél óra, egy óra használat után, tehát földelésnek a 
használata után milyen változások mennek végbe a szervezetben. A másik, amit még itt ezzel a két termékkel kapcsolatban gyorsan 
szeretnék jelezni, amíg le nem telik, hogy ezzel aztán megint nagyon sok ilyen termék, hasonló termék van a piacon. Amiért mi 
vállaljuk a felelősséget, ami komolya szakemberek, tehát tudós emberek vállalják a felelősséget, hogy valóban a termék azt tudja, 
mint amit mi most is elmondunk, úgy tudunk védekezni, hogy minden egyes termékünknek a címkéjére, sorszámozva van, tehát 
sorszámmal együtt kapja meg ezt a terméket, tehát egyéni sorszámmal. Tehát egy termék, amikor kimegy, akkor tudjuk, hogy kinek 
fogjuk. Hogy kinek megy a termék, a másik meg hogy minden termékünknek a címkéjén rajta van a Földelni Jó Kft. címe és a logója. 
Ez értendő az alátétekre is, egy ilyen hologramos címke van rátéve, ami szintén sorszámmal van ellátva. tehát amikor valaki ezeket a 
termékeket megkapja, mi név szerint tudjuk, hogy az a termék kinek a kezébe került. Akár, ne adj, Isten reklamációra kerülne a sor, 
vagy akár bármilyen probléma a termékkel lenne. És ezért vállaljuk mi a felelősséget és csak ezért a termékekért. És higgyék el 
kedves nézők, ezek a termékek nagyon gyorsan olyan rendet, olyan fájdalom mentes időszakot tud az önök számára nyújtani, amit én 
megmondok őszintén, nagyon keveset lehet felsorolni, hogy mi nem. Nem véletlen ugye, hogy az Egyesült Államokból kapjuk ugye a 
legtöbb kutatási eredményeket, adatokat, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb rákkutatója, és a másik a legnagyobb 
kardiológus professzora, akit úgy hívnak, hogy dr. Silver Sinatra, aki nagy elánnal mellé állt ezeknek a termékeknek, mert valóban, 
hogy ha a szív- és érrendszeri betegségeket vesszük, semmi nem tudja azt produkálni, mint ezek a földelések. Ha a kedves nézők 
emlékeznek, és az egyik meghívott vendégem volt Papp Lajos professzor szívsebész, aki többek között, csak egyet had említsek meg 
a sok közül, amit ő elmondott, és ami mind nagyon-nagyon fontos, legfőképpen a szív- és érrendszeri betegségek okán, ami ugye tarol 
ebben az országban is, hogy a külső indukált elektromos terek hatására óriási mértékben sűrűsödik be a vérünk. Mi ennek az oka? Az, 
hogy ugye az összes érfalunk, ami bennünk van, beleértve az összes érfalunknak a belsejét, egy savós hártya vesz körbe, ez a savós 
hártya ez elektromosan negatív. Az összes alakos elem, ami az emberi szervezetben, tehát a vérben található, ugye legfőképpen a 
hemoglobin itt kiemelendő, tehát annak a felszíne szintén elektromosan negatív. A negatív a negatívat mi csinál? Taszítja. Ez által a 
közepére teszi, ennek a folyadéknak a közepére teszi ezeket az alakos elemeket, ami azt jelenti, hogy könnyedén tud a 
szervezetünkben siklani ez a vérkeringés, mert nincsen akadály. Viszont amikor kapjuk ezeket a kívülről indukált pozitív töltéseket, 
mit csinál? Ennek a savós hártyának a töltését megváltoztatja. Pozitívról negatívvá. és a pozitív a negatívval mit csinál? Vonzza, ami 
azt jelenti, hogy szépen összecsapódnak a vérlemezkék, ami azt eredményezi, hogy óriási mértékben besűrűsödik a vérünk. És most 
tessék azt elképzelni kedves nézők, hogy azt a sűrű vért kell a szívünknek átpumpálni, másodpercenként, percenként, óránként, 
naponta, hetente, oda le a lábujjunkig, meg vissza, hogy mekkora megerőltetés a szívnek egy idő után az és ennek a következménye 
egy idő után az a rengeteg szívizom problémák, vagy éppen a szívburka a peridarkinum, a szívburok gyulladása fog előbb utóbb 
fellépni. Nem is beszélve azt, hogy ennek a következménye aztán az a különféle zsibbadások meg egyebek. Na, most ha valaki éppen 
egy ilyen alátétet, vagy egy olyan lepedőt használ, mi történik ezzel? Az, hogy mivel folyamatosan negatív elektronokkal látja el a 
szervezetet, tehát ezt a vérfalnak a belső oldalát, ezt pozitív töltéseket abban a pillanatban rögtön meg tudja változtatni, újra negatívvá. 
És újra be tudja lökni. és abban a pillanatban újra 15 percen belül már, ezeket az összecsapódott, amiket úgy hívunk, hogy … 
egyébként, szépen lassan szétválogatja, tehát vér higítja a szervezetünket és abban a pillanatban a szívnek a munkája 
megkönnyebbedik, és egészen másként működik a szervezet. Itt rögtön meg szeretném jegyezni kedves nézők, hogy aki egy ilyen 
készülékhez hozzájut, ez már önmagában egy vérhigító termék. Tehát aki olyan valaki jut hozzá a termékünkhöz, aki vérhigítót szed, 
egyébként nagy betűkkel ez rá van írva a termékre, az mindenképpen konzultáljon az orvosával, hogy ez a termék is vérhigító 
szerepet tölt be, tehát a használt vérhigítóját a megfelelő felügyelet alatt csökkenteni vagy akár egy idő után el is lehet hagyni. A 
másik, amit mindenképpen szeretnék kiemelni a hátralévő időben, ami nagyon sok problémát okoz, az úgynevezett mellékvese kéreg 
által termelt kortizol szintünk. Ugye ennek van egy úgynevezett cirkadiánja, ennek a kortizolnak és én mutatok is önöknek egy papírt, 
mert nem volt időnk, hogy ezt a tv-ben meg tudjuk mutatni, egy ilyen papíron fogom megmutatni, hogy mit jelent az a kortizol szint. 
Tehát igazából, általában reggeli órákban, ennek van egy emelkedése és a délutáni órákra visszaesik ez. Tehát egy cirkadiánja. Tehát 
amikor ez nem így működik, tehát nem emelkedik megfelelően, vagy nem akkor emelkedik, akkor ennek következményei vannak. Ha 
keveset emelkedik, akkor sajnos előbb utóbb vérnyomás problémákat fog okozni, ennek a következménye az, hogy előbb utóbb 
depresszív állapotok fognak fellépni. és most megint itt a termékkel kapcsolatosan visszatérnék, akár itt az alátét, akár a lepedő, ezt a 
cirkadián ritmust egy 24 óra alatt visszaállítja a rendes medrébe. Erre vizsgálatoknak a sokasága van, több oldalas tudományos 
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értekezések vannak, hogy valóban ez a földelés hatására, milyen gyorsan és milyen szabályosan tud visszaállni ez a kortizol szint. Az 
elérhetőségeket kedves nézők még had említsem meg, ott a futócsíkon jó pár megtalálható, tehát minket lehet keresni mobil telefonon 
is, az is meg van ott adva. Aki akarja, mindkettőt el is mondom, az egyik a 0620/963-585-ös telefonszámon lehet bennünket elérni, 
akár reggeltől estig megtalálhatóak vagyunk. A másik szintén egy mobiltelefon, az a 0670/940-3164-es telefon. És van egy vezetékes 
telefonunk, a 0690/6055810-as telefonszám és most szeretném felhívni a kedves nézőknek a figyelmét, hogy itt van már november 20. 
lassan, meg el is hagyjuk már. Szeretnénk itt a kedves nézőknek az év végén, még nem tettük egész évben, egy ünnepi kedvezményes 
akcióra felhívni a figyelmüket, ami azt jelenti, hogy lehet ezeket a termékeket külön-külön is kérni tőlünk, de mi összeállítottunk 
csomagokat. Olyan csomagokat is, amiben benne van az alá tét, benne van a derékaljunk. összeállítottunk egy olyan csomagot is, ami 
egy egész családra vonatkozik, tehát férj feleség gyerekekre vonatkozik, nagyon kedvező feltételekkel. És én megmondom őszintén, 
kedves nézőim, hogy nem tudom elképzelni nagyobb és szebb ajándékot, mint az, hogy én önmagamnak vagy a családtagjaimnak egy 
olyan egészséget tudjak átadni, amely valóban órákon belül tud jelentkezni a hatása és egy hosszú életre meg tudja oldani ezeket a 
problémákat, amikkel élünk most itt ebben a világban. Én kérem önöket, hogy keressenek bennünket ezeken a telefonszámokon, 
megtalálhatóak vagyunk hétfőtől péntekig, 18 óráig, este bezárólag. Tehát bármelyikünk, akár a feleségem vagy én a telefon végén 
mindig ott lesz. Rendkívül sok információt át tudunk fogni tudni adni. A szállításokat meg tudjuk oldani, tehát ez azt jelenti, hogy 
háztól házig visszük az önök lakásáig, én csak azt mondom fillérekért, mert a futár szolgálatunk 1300 forintért kiviszi az önök 
lakására, korlátlan mennyiség számba az ország bármely részére, tehát mindenben tudunk az önök rendelkezésére állni. Kedves 
nézőink én ezt szerettem volna itt különkiadásként, tehát az ELEKTRO/SOKKK különkiadásaként önöknek elmondani. Végre tudtam 
egy kicsit, egy nagyon kicsit itt a termékeinkről beszélni. Még egyszer nagyon jó szívvel ajánlom önöknek az összes ilyen fajta 
probléma megoldására, önöknek, gyereknek, unokáiknak, mindenki számára. Köszönöm szépen a figyelmüket én kívánok önöknek 
minden jót és Isten áldja önöket.  

3. 2014.02.08. 
A műsorban az alábbi feliratok olvasható a futócsíkon. 
ELEKTRO SOKKK 
SMS  
További információért keresse a 06-96-545-085-ös telefonszámot 
H-P: 8:00-18:00 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 
Nagy szép napot kívánok kedves nézőink. Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak az úgynevezett különkiadása. Ami azt 
jelenti, hogy nyugodtan beszélhetünk itt ma a termékekről, bármiről, tehát ez egy szabad nap lesz a részünkről. Nagyon örülök, ennek 
a műsornak megmondom őszintén kedves nézők, mert az elmúlt két hónap, amikor elindítottuk ezt a fajta adást, végülis 
bebizonyította, hogy mennyire szükség van az ilyen fajta adásra. Mert végülis valóban meg tudtuk beszélni, meg tudtuk magyarázni, 
hogy erre a külső tényezőre, ami ugye a másik műsorban az elektroszmog címszó alatt foglalkozunk, hogy is lehet ezt egy kicsit 
csökkenteni, megoldani. Végülis amit mindig mondunk, hogy amit mindig mondunk, hogy az is tegye a dolgát, de végső soron ne 
pusztuljunk bele, ne haljunk bele. Ugye tegnap volt, ugye a mai nap az február 5., ugye tegnap volt a rák világnapja és elég szomorú 
tényeket hallottunk Magyarországról, sőt mondanám, hogy elkeserítő adatokat kaptunk. Sajnos dobogós helyen vagyunk a rákba, az 
elhalálozásba, sajnos a megbetegedésekben is. Ugye akik hallották, vagy követték azt a fajta híradást, évente 80.000 ember rákosodik 
meg. Nem szabadna, nem szabadna kedves nézők, mert egy kicsit most már tényleg oda kellene nézni magunkról, magunkra, hallgatni 
kellene az ilyen fajta adásokra, mert itt próbálunk az emberek számára segíteni, de mégis nehezen megy. Engedjék meg kedves nézők 
visszatekintetni erre az elmúlt két hónapra, amikor ezzel a fajta adással próbáltunk önöknek nyújtani, hogy valóban mi lehet mégis 
csak a megoldás, hogyan lehetne csökkenteni a rizikó tényezőket. had dicsekedjek önöknek, hogy nagyon nagy volt az aktivitás, 
nagyon sokan kerestek és nagyon sok volt a megrendelés. Nagyon köszönöm önöknek, és ami még van egy külön büszkesége, 
számomra legalábbis, hogy nagyon sok, és éppen tegnap összesítettem egy adatot, hogy a megrendeléseknek a közel 10% orvos volt. 
És én nagyon büszke vagyok ezekre az orvosokra, mert végre nyílnak, végre másfele is gondolkodnak, és én nagyon remélem, hogy 
ennek lesz folytatása még, nagyon bízom benne. Meg mondom miért. Mert végülis így tudják ezek az orvosok, ezek a klinikai 
orvoslással foglalkozók továbbadni a betegeknek, hogy ha valakinek valóban egy kicsit alternatív módon is lehet segíteni, vagy 
kellene segíteni és akkor valóban a kettő működhet együtt. A másik én a mai adásba az elektroszmoggal nem nagyon szeretnék 
foglalkozni, van arra egy másik adásunk, hogy foglalkozzunk vele, bőven megtesszük ezt ott. Annyit viszont mindenképpen 
engedjenek meg kedves nézők, hogy megemlítsek, hogy ketten vagy hárman is felhívtak engemet, hogy az országos sugárbiológának 
hallották egy előadását, ahol éppen az ellenkezőjét mondták, mint amit mi mondunk itt az adásokban. Nem azt mondom, hogy 
dicsérték, de nem mondtak semmit a mikrohullámú sütőre, ezekre az értékekre szintén nem mondtak semmit, nem mondták 
legfőképpen, hogy ez bárkinek is ártana. Kedves nézőink én nem akarok senkinek sem üzengetni, főleg nem a képernyőn keresztül, 
egyet viszont tessék megjegyezni. Ők műszaki emberek, ők műszaki számokkal dolgoznak valóban, olyan műszaki számokkal, amik 
azoknak, akik adják számunkra ezeket a problémákat, értékeket, ő nekik ez megfeleljen. Ők meg is felelnek ennek, viszont szeretném 
elmondani – és valahol egy kicsit ezzel fel is mentem őket -, hogy ők nem foglalkoznak az orvoslással, nem foglalkoznak az 
embernek a szervezetével, az egészségével, és így valóban nekik maradtak a számok az asztalon, hogy valóban ettől eddig tartsuk be 
és meg is van. Ennek a következménye, hogy jelen pillanatban Európában a legmagasabb egészségügyi határértékekkel 
dicsekedhetünk úgy szintén, aminek semmi köze már sajnos a valósághoz. Én még egyszer szeretném önöknek elmondani ebben az 
adásban is, hogy aki azt mondja önöknek, hogy az elektroszmoggal nem kell foglalkozni és az elektroszmog az nem árt, az tessék 
nekem elhinni, hogy az hazudik vagy pedig meg van az oka annak, hogy ezt mondja az önök számára. Bizonyítékoknak a sokasága, 
kutatásoknak a százai, ezrei vannak itt kezünkben, hogy valóban ennek a problémának mekkora jelentősége van. Éppen említettem a 
tegnapi ráknapot. Én csak megkérdezném zárójelben önöket kedves nézők, hogy szabadna egy-két hónapos, egy-két éveseknek 
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rákosnak lenni? Nem szabadna. És ezért fel is kérem azokat az orvosokat, akik nézik ezt az adást, hogy segítsenek nekünk, segítsenek 
ezt az információt terjeszteni. Higgyék el, mi mindenkinek csak jót akarunk. És ezekkel a termékekkel, amiket itt megjelenítünk önök 
előtt, mielőtt még belemennék, hogy valóban mit tud tenni, mert kérdések sokasága jött, ami örülünk is neki. Az elmúlt nem is tudom 
10-12 évben, amikor mi elkezdtük ezt az elektroszmoggal való foglalatoskodást, higgyék el, mi legelsők voltunk benne. És itt had 
mondjam el a Béki tanár úrnak a szerepét, mert ő vele kezdtük el ezt az egészet, hogy valóban az elektroszmognak mekkora 
jelentősége van az egészségre. Ő vele kezdtük el azt a publikációt újságokban, aztán a médiában, hogy megpróbálják az embereket 
megtanítani, rávezetni arra, hogy ha más nem, a józan paraszti észre, elgondolkodni azon, hogy ekkora nagy sugármennyiség, ami 
jelenleg az emberiséget éri – civilizált részről beszélünk -, az okozhat-e problémát, vagy nem okozhat problémát. Én nem hiszem, 
hogy egy józan gondolkodású ember, hogy ha bölcsen belegondol ebbe az egészbe, azt mondja, hogy ez nem igaz. Ebbe szeretném a 
segítséget kérni. A másik, ami pedig ennek a következménye, fekete foltja, hogy megjelentek azok, akiknek nem kellett volna. Tehát 
azok, akik ezt az egészet nagyon jól megjegyezték, hogy mekkora nagy üzleti lehetőség van ebből. Tele van az ország olyan 
termékekkel, amiknek közük nincs a valósághoz, de mindenkinek mondják, hogy ez aztán most innentől meg fogja magukat védeni az 
összes elektroszmogtól. És akkor vagy a nyakába akasztanak egy ilyen medált, vagy valóban olyan termékeket mutogatnak, aminek 
értéke nincsen, tehát ebből következően nem is tud úgy működni. És ebből megint csak egy példát had hozzak fel önöknek kedves 
nézők, hogy kaptam egy olyan levelet egy mozgáskorlátozott házaspártól, akik vásároltak egy nagyon-nagyon drága egy ilyen hasonló 
terméket, ami természetesen nem működött. Ők várták, hogy majd jobb lesz az állapotuk, rosszabb lett. És amikor reklamáltak, akkor 
ezt a két mozgáskorlátozott embert arra kérték, hogy menjenek el olyan 250 km-rel odébb, aztán ott majd megbeszélik velük, ha ott 
találják őket. Tehát a cinizmus, a pénzhajhászás, itt is van. Lehet, hogy büszkének kellene lenni, nem tudom, ezeket a termékeket 
most már orrba, szájba most már hamisítják. Nem mindegy kedves nézők, hogy amit itt szeretnék mérni önök előtt, kedves nézők, 
hogy azok valóban csak azok az értékek, amikről beszélünk, hogy valóban csak az azokkal az értékekkel rendelkező termékek tudják 
csak, amit itt az adásban elmondok. És akkor el is kezdeném azt, hogy a földelésnek milyen hatása van, mert nagyon sokan kérdezték, 
sőt inkább azt mondom, hogy két csoport volt. Volt, aki már az első percekben, az első órákban érezte ennek a hatását, ez volt a 
megrendelőknek körülbelül olyan 80-90%. És volt egy olyan 10%, aki azt mondta, hogy még most sem érez semmit. Kedves nézők, 
szeretném azt tisztázni, hogy valóban ennek az első másodperctől kezdve, ahogy ehhez hozzáérnek, ráfekszenek a lepedőre, abban a 
pillanatban olyan élettani változások indulnak be a szervezetbe, amit jó lenne úgy megmutatni, hogy ha az emberi sejteknek a 
mozgását önök látnák, akkor valóban meg tudnának nyugodni, hogy valóban milyen változások indulnak el. Kezdjük először is a 
gyulladásokkal. Azért kezdjük a gyulladásokkal, mert ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy nagyon sok a gyulladásos hely a 
szervezetünkben, és ugye az meg köztudott, hogy a gyulladásos problémákból indulnak el a degeneratív problémáknak a sokasága. 
Ugye a legtöbbünk az ízületi problémákkal kínlódik, szenved, aminek szintén gyulladásos eredete van. És hogy ha valaki szintén ezt a 
terméket használja, erre szeretnénk megkérni most a kollégákat, hogy mutassuk meg az első két képet, hogy valóba egy hőkamerás 
felvételekkel ezt hogyan lehet követni. Ez amit itt önök is látnak, ez egy rendkívül fájós lábú embernek a képe a bal oldalon, a jobb 
oldalon pedig 45 perces földelés használat után történt szintén hőkamerás felvétel. Tehát valóban visszaigazolható az, hogy mi 
történik az ilyen gyulladásokkal. A másik képet is kérném szépen. Ez pedig egy idős nénike, egy 67 éves nénike, aki a csizmáját törte 
ki a bokája részén, és bármivel kente, volt bőrgyógyásznál, elkezdve sok minden és ez továbbra is fenn állt, és a földeléssel egy hónap 
múlva ilyen változások mentek végbe. Tehát ilyenekkel tudjuk bizonyítani, ilyen képekkel, vagy bizonyítékoknak a sokaságával 
tudjuk az önök számára bizonyítani, hogy valóba a földelés működik. De mi ennek a jelentősége? Az hogy elfelejtettük, hogy honnan 
jöttünk. Még a képekre visszatérve, ha a kollégák beadták ezt a képet, akkor had magyarázzam meg, hogy ez a klasszikus svéd 
vizsgálati anyagnak a végeredménye, ahol azt csinálták, hogy a mobil telefont betették két órára a patkányok közé és utána 
fölboncolták és két óra a mobiltelefonnak a jelenléte az agynak milyen változásai történtek. Tessék megnézni két órás, tehát még 
egyszer mondom, egy intenzív mobil telefonnak a jelenléte után ilyen bevérzések történtek a patkánynak az agyába. De visszatérve a 
földelésre, hogy miért is van nekünk ez a rengeteg problémánk? Köszönöm szépen a képet. Tehát miért is van nekünk ez a sok 
problémánk? Hát ugye említettem, hogy elfelejtettük azt, hogy honnan jöttünk. Bővebben, az, hogy elfelejtettünk a természettel 
érintkezni. Ugyanis ez a földelés, hogy ha nagyon röviden a lényegét el akarnám mondani, akkor az történik, hogy az önök testét, 
velem együtt, hogy ha én is használom, összekötjük az anyafölddel, és a földnek a természetes rezgéseit, természetes értékeit abban a 
pillanatban az önök teste megkapja. És innentől kezdve, majdnem azt mondom, hogy mint egy védő gyűrű, innentől kezdve a földelés 
védi. Sok mindentől kedves nézők. És itt a gyulladásokra visszatérve, hogy ha éljük ezt a napi életet, tele elektromos és a 
elektromágneses környezettel, ugye említettük a másik adásban azt, hogy az elektromágneses környezetnek az a hátulütője, hogy az 
elektromágneses hullámokat az emberi bőr átalakítja, mint egy egyenirányító árammá. Először örvény majd inger árammá. Ennek a 
következménye lesz, amit tudunk mérni – majd mindjárt meg is mutatom – hogy hogy jelentkezik ez, milyen értékekként, 
testfeszültségként. És ez a testfeszültség a mi emberi testünknek az elektromos hálózatát megzavarja. A megzavarás abból áll, hogy 
minden egyes sejtünkig visszamenőleg, minden egyes sejt elektromosan beszélget, kommunikál egymással. Ugye 1991-ben az a két 
német, Erwin Neher ás Bert Sakmann azért kapta meg a Nobel díjat, mert ők voltak az elsők, akik ezt meg is mérték, tehát egzakt 
módon tudták bizonyítani, hogy valóban egy sejt milyen értékekkel működik, kommunikál, beszélget, kéreget. De ezt a 
kommunikációt tudjuk megzavarni, hogy ha kell, akkor másodpercenként, attól függ, persze ki milyen munkát végez, milyen 
környezetben él, tudjuk a testünket tönkre tenni. És ahol ilyen, idézőjelben mondom, zárlatok keletkeznek a szervezetünkben, ott 
keletkeznek a problémák. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ennek a külső környezetnek a terhelésének az okán olyan mennyiségű 
szabadgyök mennyiség tud keletkezni a szervezetünkben, ami már sajnos se táplálékba, se kiegészítőkbe, étrend-kiegészítőkbe, annyi 
antioxidáns már nem tudunk bevinni a szervezetünkbe, mint amire a szervezetünknek szüksége lenne, hogy ennek ne legyen 
következménye. És valóban ennek mi a következménye? Az, hogy ezek a szabad radikálisok keresik az elektronpárjukat. Hol? Az 
egészséges sejteknél és addig bombázza, hogy elveszi a elektronját, csak sajnos azzal éppen tönkre is teszi azt az egészséges sejtet. 
Aminek aztán sajnos megvannak a degeneratív problémáival következményei. A másik, amit már jó párszor említettünk a földelés 
okán, a kortizol szerepe. Sokan rákérdeztek, azért is szeretnék erre visszatérni. Ugye a kortizol a mellékvese kéreg által termelt egy 
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hormonunk, aminek az a feladata, hogy a vérnyomásunkat irányítsa, az immunrendszerünket irányítsa, a cukormennyiséget irányítsa a 
szervezetünkbe és mellette természetesen a fehérjéknek és egyébnek anyagcseréjéért is felelős. Na, most van ennek egy cirkadiánja, 
ennek a kortizolnak, azt hiszem előző adásban meg is mutattuk ezt képen, hogy ez hogy néz ki. Ami azt jelenti, hogy a reggeli 
órákban ez emelkedik, és körülbelül olyan 8 óra fele éri el a csúcspontját és olyan 8 óra fele megint csökken. Most hogy ha ez nem 
így működik, tehát nem emelkedik megfelelőképpen, vagy éppen túlemelkedik ezen a szinten, amit a szervezet tud kezelni, akkor a 
túlműködése, ennek a kortizol cirkadiánnak a túlműködése okozza sajnos a különböző elváltozásokat megint a vérnyomásban, a 
cukorbetegségben és egyebekben. Tehát ezeket a fő részeket tudjuk sajnos tönkretenni. A megoldást szeretném megint csak önöknek 
megmutatni és azért is hoztam be önöknek ezt a gépet, hogy valóba csak a szemüknek higgyenek címmel, megmondom, mert volt egy 
időszak, nem is akarok ezzel foglalkozni, amikor azt mondták, hogy esküdtek mindenre, hogy ez aztán a termék, csak tessék 
megvenni. Én kérem önöket most is, ebben az adásban is, hogy ne tessék elhinni, senkinek ne tessék elhinni, csak annak, amit a 
szemük lát. Ilyen volt, ilyen lett. Most ezt szeretném ebben az adásban is bemutatni, ugye a megoldásokra mi két terméket szeretnénk 
javasolni. Egyik a nappali állapotra, ez az úgynevezett földelő alátétnek hívjuk. Ami azt jelenti, hogy főleg a számítógépes 
környezetben dolgozók számára nagyon-nagyon szüksége lenne kedves nézők higgyék el, minden egyes olyan embernek, aki 
számítógép előtt dolgozik, mert akik most már használják, el tudják mondani akár a környezetüknek és a családjuknak is, hogy 
valóban mennyivel másként működik a napjuk. Tehát amikor reggel bemennek frissen a munkahelyükre, frissen fog hazamenni. Ezzel 
kapcsolatban csak zárójelben had mondjak annyit, hogy nem olyan régen valaki azért hívott fel, mert elmondta, hogy bevitte a 
munkahelyére és a munkahelyén majdnem, hogy azt mondom, hogy veszekedés volt az alátétről, mert ő is egy kicsit használja, ő is 
egy kicsit használja és ott elmondták, hogy nem változott semmit. Kedves nézők, ez nem egy perces ez a segítség, hanem itt valóban 
arról szól a dolog, hogy ha bemegyek reggel 8-kor és délután 4-ig dolgozok, akkor ott legyen a keze ügyében és akkor mi garantáljuk 
azt, hogy olyan frissen fog hazamenni, mint ahogy érkezett. és akkor lássuk azt, hogy ez az alátét, hogy is működik. Ugye azt 
mondtam, hogy az a környezet, ami körbevesz bennünket, az olyan elektromos és elektromágneses mennyiség, ami bennünk óriás 
mennyiségű testfeszültséget okoz. És ami belőlünk hiányzik, az ennek a kivezetése. Na, ezt szeretném most megmutatni, hogy ennek 
a kivezetésével milyen változások történnek egy emberi testbe. És akkor megfogom ezt a kis érzékelőt, ami tudja mérni, hogy van-e 
bennem, ebben a pillanatban, ebben a környezetben van-e ez az úgynevezett testfeszültség. és akkor elindítom ezt a gépet és akkor a 
kedves kollégákat megkérem, hogy ha tudják követni, akkor jó lenne, ha meg tudnák mutatni. Tehát akkor elindítom és akkor tessék 
nézni ezt az ábrát, itt a baloldalon van egy OL, ami azt jelenti ohne limit, ami azt jelenti, nem lehet mérni. Itt lehet látni, hogy 4000 
milivoltig van beállítva a készülékünk jelen pillanatban, ami mutatja, hogy a gép már nem tudja mérni, mert jóval limit felett van, 
tehát nem tudja mérni ezt az értéket, tehát valahol 5-6-8000 milivolt feszültség lehet most énbennem. És akkor most tessék nézni, 
hogy ha én hozzáérek ehhez az alátéthez, akkor milyen változás történik abban a pillanatban. Tehát tulajdonképpen most az történik, 
hogy az én kezemen keresztül ezt az úgynevezett testfeszültséget ez a kis alátét kivezeti, és nem csak ez történik, hanem ami még 
fontosabb, hogy én most akármilyen bonyolult módon, de össze vagyok kötve az anyaföldnek a felszínével. És az anyaföldnek a 
felszínén van az úgynevezett szabad elektronoknak a milliárdjai, ami belőlünk tulajdonképpen hiányzik. és ez a hiány okozza bennünk 
az úgynevezett elektron súlytalanságot. És amikor én hozzáérek ehhez a kis alátéthez, abban a pillanatban, a szervezetemben, a 
kezemen keresztül a testfeszültséget egyszerűen kivezeti, a másik pedig, hogy ezeknek a szabad negatív elektronoknak a milliárdjai 
áramlanak be a szervezetembe. Tehát ez a nagyon fontos kedves nézőink. És ilyenkor indulnak el azok a folyamatok, amikről az 
imént beszéltem róla. Még egyszer mutatom. tehát amikor én hozzáérek csak így ehhez a kis alátéthez, abban a pillanatban 35,2 1, 
aztán ha így tovább maradnák, akkor szépen lassan ez csökkenne. És amint elengedem, abban a pillanatban újra vissza is tér ez a 
testfeszültség. Ezért kellene naponta legalább két órát eltölteni egy ilyen terméken, és akkor azok a hatások, amikről beszélünk itt, 
akkor megindulnak. Ugyanez van, tehát ahogy említettem ez a nappali állapotra értendő ez a kis alátét. Ugye azt is mondtam, hogy 
számítógépes környezetre, de ezt nyugodtan lehet használni, amikor a televíziót nézem, aztán ráteszem a fotelnak a karfájára, tehát 
hogy hozzáérjek valahol, vagy letehetem a földre és akkor ráléphetek egy nem nejlon zokniban, vagy éppen egy természetes anyagból 
készült zoknival és akkor tulajdonképpen ezeket az értékeket ugyanúgy tudja nyújtani. Tehát rátehetem nyugodtan a lábamat is. 
Nagyon sokan kérdezték, hogy odatehetik-e az ágyukba. természetesen oda lehet tenni az ágyba is. Tessék a fenék részre tenni és 
akkor az ott egész éjszaka meg tudja tenni ugyanazt a hatást, mint amit itt mondok. és akkor reggel tessék megérezni azt, amiről itt 
beszélünk. De van ennek egy éjszakai változata is, a derékaljunk, amelynek a mérete egyébként szabvány méret, tehát 90 cm széles és 
2 méter a hossza. Egy nagyon gyönyörű anyagból készül ez a derékaljunk, ami tulajdonképpen három réteg ez az anyag, és a kedves 
kollégákat talán meg tudjuk kérni, hogy közelítsenek rá, hogy valamennyire meg tudjuk mutatni. Tehát tulajdonképpen egy 
háromrétegű anyag, ami azt jelenti, hogy ugyanezeket a paramétereket kell tudnia, amiket most itt ezzel az alátéttel mutatok önöknek. 
Tehát nagyon fontos ez a szó, mert láttam én hasonló értékekkel működő termékeket, ami ugyanazt a hatást aztán mégsem tudta 
hozni, mert mégiscsak kell hozzá egy fajta paraméter érték, ami ezeket a hatásokat tudja nyújtani. Tehát még egyszer ez éjszakára 
való, ez pedig nappali, de bármilyen formában lehet használni. Még egy témáról, kedves nézők, amíg az időnk engedi, de 
mindenképpen szeretnék beszélni. Mégpedig úgy hívják, hogy szív veriabilitás, tehát a szív frekvencia veriabilitásáról szeretnék 
beszélni. Ami a Magyarországon nem nagyon foglalkoznak vele, az Egyesült Államokban arany standardnak hívják ezt, tehát az első, 
amivel foglalkoznak. Ennek a nagyon rövid lényege az, hogy a szívnek úgy hívják, hogy HRV, tehát heart rata veriability, ennek a 
rövidítése. Tehát a szívnek az úgynevezett neurovegetatív aktivitásának és az autonóm funkciójának a mérésnagysága. Magyarul a 
szív adottságát arra vonatkozóan, hogy miként képes a belső és külső környezet megváltozott terhelésére a szívveréstől szívverésig 
eltelt időtartamot folyamatosan megváltoztatni, tehát az úgy nevezett r r távolságok ezek és ezzel kimutatja a szív alkalmazkodását, 
tehát még egyszer mondom a külső-belső környezeti hatásokra. Tehát nálunk ezzel senki nem foglalkozik. és ha a kedves nézőket 
most megkérem, vagy ha a kedves kollégákat megkérhetem, akkor azt a szív veriablitásnak az anyagát, ha be tudnánk mutatni, azt a 
képet, kék, azaz igen, tulajdonképpen itt csak azt szeretném bemutatni, hogy az a bizonyos DECT telefon, az a sétáló telefon, tehát a 
zsinór nélküli telefon, ha úgy tetszik, hogy ha be van kapcsolva, tehát ez a dupla vak vizsgálatnak az eredménye, hogy ha a felső szint 
a szubjektív, amikor úgy tudják a részt vevők, hogy be van kapcsolva, de nem volt bekapcsolva és az alsó rész, amikor az érték 
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megváltozik, abba amikor be van kapcsolva a DECT telefon, akkor milyen változások történnek ott a szívnek a frekvenciájával. És ez, 
amit folyamatosan mondunk, egy ilyen valaki, aki rendelkezik ilyen telefonnal, akkor mi történik hamarosan ővele, milyen 
egészségügyi problémák tudnak vele történni. Tehát itten egy újabb bizonyíték. visszatérve, tehát ami a termékekre nagyon fontos, 
meg lehet őket rendelni. Az alsó csíkon, amit tetszenek látni, ott az összes elérhetőségünk megvan, ami azt jelenti, hogy éjjel nappal, 
természetesen nem szó szerint értendő, hívhatnak a kérdéseikkel, feltehetik a kérdéseiket e-mailen. Azon a weboldalon, ami ott 
szerepel az alsó sorban, ott meg lehet találni az összes e-mail elérhetőségünket is. van három. És bármilyen kérdésben mindig tudunk 
válaszolni, az önök segítségére vagyok. Eddig is nagyon sok kérdést meg tudtunk oldani, nagyon sok problémát meg tudtunk oldani. 
Egyike a legfontosabbaknak, önök részéről csak egyetlen kell, hogy megoldva legyen, hogy legyen egy földelt konnektor. Ez nagyon 
fontos, hogy földelt legyen, mert Magyarországon ez a földelés, hogy mondjam, gyenge cipőben jár, hogy úgy mondjam. Mert 
nagyon sok helyen úgy tudják, hogy földelt, de nem is igaz, tehát mindenképpen a szakembernek a segítségét kérjék, hogy 
ellenőrizzék le, hogy valóban az a földelés úgy működik. Kedves nézők, sajnos a mai félóránk megint letelt. Órákon keresztül, mint 
ahogy szoktuk mondani, beszélhetnénk róla. Én kérem önöket, hogy keressenek bennünket, az összes apró kérdésüket tegyék fel, 
higgyék el, hogy választ fogunk adni, és még egy gyors válasz a legfontosabbakra, hogy úgy döntöttünk, hogy amit tavaly 
decemberbe és árakat meghagyjuk és szeretnénk ezzel folytatni tovább, hogy minél több ember hozzá tudjon jutni ehhez a termékhez. 
Kedves nézők, ennyi volt a mai nap, ennyi fért most csak bele. Még nagyon sok mindenről szerettem volna önöknek beszélni, de 
amiről nem beszéltünk, akkor erre kértem önöket, hogy akkor keressenek és tegyék fel ezeket a kérdéseket. Higgyék el, annak, aki 
ehhez a termékhez hozzájut, annak egy óriási áldás és egy nagy biztonság ahhoz, hogy valóba azok a betegségek, amiket itt beszéltek 
tegnap a rák napja okán, az ne tudjon megtörténni. Én kívánom mindenkinek, hogy így legyen. Én köszönöm szépen mindenkinek ezt 
a mai napi türelmüket, hogy engem meghallgattak. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok és a leges legjobbakat kívánom a 
legközelebbi viszontlátásig.  
Narrátor:  
A műsor támogatója a Földelni Jó Kft.  

4. 2014.03.08 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ez az Elektrosokk című műsorunknak a különkiadása és már a 
harmadik különkiadása. És a mai nap folyamán megint egy rendhagyó módon szeretném kezdeni ezt a beszélgetést. A múlt adásban 
én nagyjából elmondtam, hogy volt egy olyan kis afférunk hogy ezen a csatornán is megjelent egy hirdetés, ami olyan hasonló 
terméket mutatott be, mint a mienk. Én ezért kénytelen vagyok ezzel foglalkozni kedves nézők, én nagyon sok telefont kaptam, ami 
egy kicsit összefoglalva az egészet, megzavarta a kedves nézőket. És azért zavarta meg, mert most nem tudták elképzelni, hogy azok 
is mi vagyunk vagy egy újabb és akkor most nem értették az egészet. És azt nem értették benne, hogy a mi termékeinknek van egy 
dugója, amit be kell dugni és így működik ez a földelés, és itt nem ezt látták. Kedves nézők én nem akarom ezt az egészet minősíteni, 
erre már a múlt adásban is megegyeztünk már abban, hogy legyen egy konkurencia, de abban is megegyeztünk. hogyha az a 
konkurencia van, akkor az a konkurencia azt tudja, mint a miénk. Ha nem azt tudja, akkor én nekem úgy gondolom, aki ezt az 
Elektrosokk most már lassan elég régóta két éve itt vagyunk, van jogom arra, hogy tiltakozzak az ilyen fajta termékek ellen, meg 
mondom miért. Azért mert, mint ahogy említettem alkalmas arra, hogy az embereket megzavarja, a másik pedig az, hogy megint a 
legrosszabb, hogy az emberek nem tudják, hogy már valóban mi a valóség. Tehát nem tudják eldönteni, hogy ki a normális ebben a 
világban. Megint a termékekről beszélünk, természetesen. És ennél nagyon rosszabbat nem lehet tenni, mert az a termékkel, aki 
hozzájutott ahhoz a termékhez, most jelen pillanatban abban a tudatban van, hogy őt az védi. Tehát most innentől kezdve, tehát bárki 
bármit beszél itt az elektroszmogról meg a társairól, ő teljesen védve van, holott ez nem igaz. Kedves nézők csak egyetlen egyet 
mondjak, hogyha valaki látta, akkor annak nem kell különösebben bogozni, hogy miért mondom én ezt, csak annyit had mondjak el, 
hogy mi az, ami földel. Fordítsuk meg az egészet. Mi az, ami nem tud földelni. Nem tud földelni a fa, tehát az a fa, amit már kivágtak, 
mert valaki egy élő fához odadörzsölődik vagy átöleli vagy neki támaszkodik akkor az le fogja földelni, de amelyik fát már kivágtak, 
amelyik meghalt, az műár nem földel. Nem földel a csempe. Nem földel tehát tulajdonképpen a járólapok, Nem földelnek a 
szőnyegek, legfőképpen nem földel a padlószőnyeg, tehát a pvc-re is gondolok itt ebben az esetben. Nem földel a márvány nem földel 
és nem földel a vasbeton az a vasbeton ami nem a földszinten van, hanem mondjuk éppen födém szerepet tölt be. Kedves nézők, ha 
egy kicsit ebbe most belegondolnak, amit én most mondtam, akkor tudni fogják, hogy egyáltalán én valóban miért mondtam ezt és mi 
a lényege ennek a mondandómnak. Még annyit az egészre, aztán tovább én nem akarok erre én időt pazarolni, hogy mi, próbálnak itt 
az elmúlt évek folyamán és mindent elkövetni, hogy a háttérben olyan tudományos cikkeket, tudományos kutatásoknak az eredményét 
tudjuk itt önöknek felmutatni, hogy valóban ennek a földelésnek mekkora a fontossága. És akkor jönnek ilyenek, akik tele van ám a 
piac, ilyenekkel, jönnek ilyenek, akik mondják ugye az anyag meg van most már, hogy mit kell mondani és adnak olyan termékeket, 
kutya köze nincs a valósághoz és ezzel az emberektől végképp elveszik azt a lehetőséget, hogy egy olyan fontos dologgal 
foglakozzanak, mai számtalan embernek az életét meg tudná könnyebbíteni.  Ugye nagyon sokszor a másik adásban, tehát a 
főadásban, mikor az elektroszmogról beszélünk, hívunk olyan szakembereket meg ezután is fogunk szakembereket hívni, aki óriási 
elánnal és óriási lelkesedéssel melléálltak ennek a fajta dolognak, hogy valóban az embereket tudjuk tájékozatni, arról, hogy milyen 
veszélyek leselkednek. Nem győzzük elmondani, hogy valóban elértük azt a határt, amikor már nincsen olyan élő szervezet. Tehát 
ebbe beléértve az állatokat, növényeket, tehát nincsen olyan élőszervezet, aki ezt a háttérsugárzást. ezt a mesterségesen tehát emberek 
által előállított háttérsugárzást következmények nélkül túl tudná élni, ebbe akarunk mi folyamatosan segítségest adni, ezeknek a 
tudósoknak, ezeknek az embereknek, akik vállalják azt, hogy ide jönnek az adásba. Ezeknek a segítségével önöket tájékozatni. ÉS ez 
van megzavarva kedves nézők. Ugye említettem már hogy rengeteg tudományos anyag van, tehát ezeket a termékeket, amiket 
mindjárt meg fogok önöknek mutatni, hogy valóban mit kell tudni, hogy ahhoz, amit mi beszélünk, az úgy is működjön. Ezeknek a 
termékeknek jelen pillanatban huszonnégy olyan lektorált tudományos intézetek által biztosított anyag van, ami tulajdonképpen a 
vizsgálatok az úgynevezett randomizált kettős vakvizsgálatokkal készültek. Ami azt jelenti, ráadásul, említettem, hogy lektorált 
anyagokról beszélünk, ami azt jelenti, egy más tudományos intézet által is ellenőrizve van az a vizsgálati eredmény. Tehát mi ezeket 
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tudjuk produkálni ezeknek a termékeknek. És én elmondtam a múlt adásban is azt, hogy az áldom eszemet, hogy ezeket a vizsgált 
anyagokat nem tettük fel mindent fel az internetre, mert akkor már ott lenne mindenhol. Mint ahogy már azóta is hogy én 
bejelentetem már személyesen kérték tőlem, hogy akkor legalább egyet vagy kettő mutassak meg, amit nagyon szívesen teljesítetem, 
mert tudtam, hogy kinek teljesesítem, mert mint ahogy említetem a mi termékeink sorszámozva vannak, tehát miden termékünkről 
tudjuk, hogy kihez jutott el. Tehát majdnem azt mondom, hogy személyes kapcsolatot tudunk kialakítani, minden egyes 
termékünkkel, mert vagy a sorszám vagy a hologram alapján be tudjuk azonosítani, hogy valóban a termék kinél van. Ezek után 
kedves nézők még egyet had mondjak itt az elektroszmoggal kapcsolatosan, mit én mindig próbálnak, hogy példákkal tehát gyakorlati 
példákkal önöknek prezentálni. Én tegnap előtt voltam megint egy olyan helyen, egy olyan fiatal 33 éves hölgynél, aki egy olyan 
betegségben szenved, amit úgy hívnak, hogy ALS, tehát amiotrófiás laterálszklerózis, ami azt jelenti, hogy egyszerűen azok a 
bizonyos motoros idegek szépen lassan bénulnak le. És jelen pillanatban már elkeserítő állapotban van az a hölgy. És megint 
egyértelműen bebizonyosodott, hogy van egy bizonyos fajta telefontípus, azt a bizonyos dekttelefon, ami ott van az ágya mellet, ott 
volt kb. a fejétől 30 cm-re. Hogy ő volt a főszereplő, aki ezt a betegséget előidézte. Tehát ezért kellene kedves nézők, most már 
tényleg valahogy szelektálni önöknek is természetesen, hogy kinek a mondandóját hiszik el és ez a legnehezebb tudom én kedves 
nézők, hogy ezt elhinni, hogy tényleg itt ki a normális, de mi próbáljuk mi itt önöket. Én itt vagyok önök előtt, én mindig meg fogok 
itt jelenni és számon kérhető vagyok, tehát mindent lehet tőlünk kérdezni, ha valami rosszat tennénk természetesen, akkor is. Tehát mi 
vállaljuk a felelősséget, névvel, arccal itt önök előtt. Most ezek után én szeretnék rátérni, hogy valóban azok a földelések, ami mi, 
tehát a nagy elektromosság meg az elektromágneses sugarak, tehát a rádiófrekvenciás sugarak, amikkel tele vagyunk, tudnak 
számunkra bizonyítani. És én megint kedves nézők, mielőtt tovább folytatnám, had mondjak zárójelben egy fontos dolgot. Az nem 
véletlen hogy 12012 májusában a lyoni rákkutató központban ezeket a szereplőket, tehát itt a mobiltelefont, a mobiltelefont sugárzást 
felvették a rákkeltő ágensek közé és be is sorolták a 2B besorolásba, ahol vannak az egyéb, a dohányzás által okozott problémák, a 
nikotin által okozott problémák, az egyéb ilyen rákkeltő anyagoknak a besorolása. Tudom, erről mély hallgatás van, nem nagyon 
tudnak erről az emberek, egy-ketten így mondjuk és had mondjam el még azt is, kedves nézők, hogy ennek minek a következménye, 
hogy ezt be kellett jelenteni. Annak hogy volt először egy úgynevezett freiburgi felhívás, amit egészen pontosan 1500 orvos és 36.000 
egészségügyi dolgozó írt alá, hogy igenis valamit az az elektromos és elektromágneses sugárzással tenni kell, akár kormányszinten. 
ÉS azért kell tenni, mert mint ahogy mondtam elértük azt a határt, amikor már nem lehet megúszni. ÉS ha mást nem, a gyerekeinket 
védve legalább az óvatosság elve alapján kellene most már valóban az embereket tájékoztatni és nem is csak az embereket talán, már 
az általános iskolában, sőt még tovább megyek, talán az óvodában el kellene kezdeni ezeknek az információknak az adagolását szép 
lassan a gyerekeknek. És azért kellene átadni a gyerekeknek, mert ők vannak a legnagyobb veszélyben és ehhez szeretnénk mi 
önöknek mindenképpen ezeket a termékeket mutatni, hogy valóban az a termék, amit mi adunk hozzá a nevünket meg egyebeket, az a 
termék mit tud. Kezdeném az úgynevezett geoconnect padunkkal, ez a hivatalos megnevezése, magyarul alátétünkkel, amelyiket 
mindjárt meg is fogok matatni. Ami egy asztalra való és ezt általában szoktuk ajánlani a kedves nézőknek a számítógépek elé. És azért 
a számítógépek elé, mert jóformán alig van olyan munkahely, ahol ne számítógép töltenék a hét-nyolc akár tizenkét órákat, és az ilyen 
tizenkét órát eltöltött ember tudja csak elmondani azt, hogy valóban mikor este ballag haza mekkora fáradtság van benne és mennyire 
ki van akár az agya is merülve. Tehát ezek a termékek valóban azt tudják, hogy ilyen ne történjen meg, tehát mi garantáljuk, hogy ha 
valaki ehhez a termékhez hozzájut és akár a munkahelyén, mert akár össze lehet, mint egy esernyőt hajtani és aztán viheti magával 
haza utána. Ha viszi és használja, garantáljuk, még egyszer mondom, hogy az olyan frissen fog este is lenni, mint ahogy reggel elment 
a munkahelyére. Miért, mert egy nagyon fontosat nagyon fontosat elfelejtettünk a földeléssel kapcsolatosan. Hogy honnan jöttünk. 
Méghozzá azért felejtettük el, mert megszűnt a kapcsolatunk igazából az anyafölddel. Az anyaföldnek a felszínével és jelesül 
gondolok arra, hogy az embereke elfelejtették éppen mezítlábazni, hogyha kimenjek a szabadba, akkor nem mezítláb mennek ki a 
szabadba, hanem papucsban. És ezzel elzárják maguktól azt a nagyon fontosat, ami azt tudja tenni, azt tudná tenni, hogy a testünkből 
ezzel a földeléssel, ezek a termékek is erre értendőek, ki tudja vezetni a szervezetéből ezt az úgy nevezett testfeszültséget, ami ezek a 
különböző elektromos és elektromágneses terek gerjesztenek a környezetünkben. Ha ki tudjuk vezetni ezt a testfeszültséget, akkor sok 
minden történik abban a pillanatban a szervezetben. Többek között abban a pillanatban, amikor ehhez a termékhez hozzányúlunk és 
kivezetjük ezt a testfeszültséget, abban a pillanatban azokat a mennyiségű szabadgyököket, amikor egyébként termelődnek ennek a 
hatására, abban a pillanatban tudjuk eliminálni. Miért? Azért mert ezzel a földeléssel nem csak az történik, hogy ezt a testfeszültséget 
kivezetjük a testünkből, hanem az is történik, hogy a földdel, akármilyen bonyolult módon, amikor össze vagyunk kapcsolva, a 
földnek a rezonanciájával tulajdonképpen egy burkot képezünk a testünkkel és ezzel működtetjük a szervezetet. Többek között azzal, 
hogy a negatív elektronok, amik ott vannak a földnek a felszínén milliárd számra, negatív elektronoknak a milliárdjaival tudjuk a 
szervezetünket elárasztani. Csak a negatív elektronok milliárdjai tudják megtenni azokat élettani hatásokat a szervezetünkben, 
amelyek itt a tudományosan tudunk bizonyítani, hogy valóban mi minden történik. A másik, ami megint nagyon fontos, hogy ha 
valaki nézte az adásokat, akkor a Papp professzor magyarázta itt asz adásunkban el azt nagyon okosan, hogy mi történik a környezeti 
hatásoknak a következményeként a szervezetünkben, de legfőképpen a VR-rel, a vérkeringésünkkel, a szív és érrendszeri 
betegségeink miből adódnak. Jelesül abból adódnak, hogy az összes érfal, amivel rendelkezünk a szervezetünkben beleértve a 
hajszálereket is, ami közel 100.000 k, az összes érfalnak a belseje, úgynevezett savós hártya. És a savós hártyának elektromosan 
negatív a töltése, az összes alakos elem, ami bennünk van beleértve megint csak a hemoglobinokat, fehérvérsejteket, egyebeket, 
azoknak a felszíne szintén elektromosan negatív. Most ugye a negatív a negatívot taszítja, ezért könnyedén a vérpályán tudnak 
közlekedni a vérkeringésünk. Viszont amikor jönnek ezek a környezeti hatások, ez a kívülről indukált elektromos töltéseknek a 
sokasága. Pont ezeket a töltéseket tudja elsőként eltalálni és megváltoztatatni, ami azt jelenti, hogy az érfalakon a negatív töltés 
átváltozik pozitívvá. És a pozitív már a negatívot vonzza és ennek a következménye, hogy a vörösvérsejteket és az egyéb alakos 
elemeket összecsapja. Ezeket az orvosok úgy szokták emlegetni, hogy ?szindróma. És ennek a következménye, hogy óriási mértékben 
besűrűsödik a vér. És tessék elképzelni azt a besűrűsödött vért kell nekünk naponta 24 órán át, naponta, hetente, havonta, évente 
átnyomni, hogy mekkora megerőltetés ez a szívnek. És ennek a következménye lesz szépen lassan a szívnek energiája kimerül, ennek 
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a szív izomzatnak a gyengülése. Aztán majd utána jön a perikardiumnak a gyulladása, aztán jönnek szépen lassan azaritmiák, amikor 
el kezdjük szívni a levegőt és alig kapunk, és egyéb ilyen halál közeli élményeink vannak. Holott mindezt egy földelés bármikor meg 
tudná oldani. Kedves nézők és nem véletlenül mondom ezt, mert a vérhígítók ugyanezen az eleven működnek. Tehát most jelen 
pillanatban tehát ilyen termékkel, mint többek között, amit itt mutatattam ez az alátét is ugyanezt tudja ellátni. ÉS hogy valóban 
beszéljünk itt a számokról is, én had mutassam megint itt önöknek megint az adásban, hogy valóban, ha értékekről beszélünk, akkor, 
ha az én szervezetem felvesz egy új testfeszültséget, akkor a mit jelent az. És a kedves kollégákat én szeretném most megkérni arra, 
mutassák nekem azt a képernyőt, hogy én így meg tudjam mutatni mindenki számára. Most én ezt bekapcsolom, hogy valóban most 
jelen pillanatban, bennem most jelen pillanatban, itt a stúdióban, ebben a körülmények között, mekkora érték tud lenne itt. Ugye, most 
amikor hozzáértem az érzékelőhöz, amit a tenyeremben fogok, abban a pillanatban itt nekem a képernyő bal sarkában rögtön 
megjelent egy OL betű, ami azt jelenti, hogy a készülék már nem tudja mérni, mert jelen pillanatban 4000 milivoltra van beállítva ez a 
készülék. Már nem tudja mérni bennem, mert annak fölötte van, ohne limit, tehát nem tudja a limitem fölött már mérni. ÉS most 
tessék megnézni, most hozzáérek ehhez a kis alátéthez, és abban a pillanatban a 4000 milivolt helyet most már itt van csak 34 
milivolt, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a testem, a szerveztem tökéletesen tud már reagálni, működni és egyensúlyt teremteni, 
ami nagyon fontos. Tehát csak ennyi az egész, hogy hozzáérni, akár kezemmel, akár lábammal, ehhez a termékhez, és azért mondtam 
a lábamat, mert ha valakinek úgy van a munkahelye, hogy csak a lábát tudja rátenni, akár nyugodtan ráteheti a lábát, de egy a lényeg, 
hogy akkor is valahol egy kicsit mezítláb érje, vagy legalábbis természetes anyagból készült zoknival lépjen rá. Nejlonzokni vagy 
éppen nejlonharisnyában nem jó, mert az nem fog abszolút védeni, most ugye ez a tulajdonképpen a számítógépes egy nappali 
állapotnak szoktuk mondani, a számítógép elé. Ezt nyugodtan lehet használni, úgyis ha valaki éppen a televízióját nézi, most idős 
emberekre gondolva, és odateszi a karfára, a fotelnak a karfájára és akkor nyugodtan rá tud könyökölni és ráteszi a kezét. Ugyanúgy 
tudja ezt a szervezet működtetni. Szokták kérdezni, hogy mennyi t használják ezt a terméket, ha valaki naponta kettő-kettő és fél órán 
keresztül ezt a terméket használja, mi garantáljuk, hogy azok a szimptómák, amiket szoktunk mondani, hogy mi minden történik a 
szervezetben, hogyha ezt nem használja, az abban a pillanatban mind szépen lassan megszűnik. Itt szeretném felhívni a kedves 
nézőknek a figyelmét, hogy ott a futócsíkon van egy weboldalunk, a www.foldelnijo.hu weboldalunk és ott van egy olyan, hogy 
klinikai esettanulmányok. ÉS a klinikai esettanulmányok alatt, ha megnézik, megint csak hivatalos, tehát tudományos intézetben 
végzett vizsgálatok alján vannak esetek, hogy valóban félóra alatt, egy nap alatt, vagy éppen egy hét alatt milyen változásokat tudott 
előidézni a földelés. És ez képekkel van követve, hő kamerás felvételekkel, hogy valóban milyen változások mentek végbe a 
szervezetben. Van ennek a terméknek egy éjszakai változata is, amire rá kell feküdni és most itt szeretném megmutatni, hogy nem 
összekeverendő semmi mással, és ugye amire én céloztam itt az adás elején, hogy megjelent a műszer, mert ugye mindig azt szoktam 
kérni a kedves nézőktől, hogy csak azt fogadják el, ami műszerrel bizonyítható. De nem mindegy, hogy a műszer mit mutat. Ugye 
azon, amit legalábbis láttam képeket, hogy 800 meg 300 között mozgott, ami azt jelenti, hogy az egy tragédia amilyen nagy szám az, 
és szeretném megmutatni, és a kedves kollégák meg tudják mutatni, ennél nagyobb szám nem lehet, hogyha valaki az éjszakában 
tartozik. Ez a 00 és a 002 volt per méter között, tehát hogyha én kihúzom abban a pillanatban ez az érték meg fog változni. Sőt 
hogyha mellétennék, egy vezeték abban a pillanatban óriási mértékben fölmenne, de hogyha visszadugom, újra abban a pillanatban 
megint a 000 érték közelében van, tehát a 00 vagy 002 volt per méter. Ez nagyon fontos kedves nézők, mert ha valaki erre ráfekszik, ő 
benne ugyanennyi az érték, ami azt jelenti, hogy egész éjszaka az ilyen elektromos és elektromágneses terhektől mentesíti ez a 
termék. És a másik hogy ugyanígy ellátja a földelés, amivel össze van kapcsolva, tehát egy ilyen dugóval, ilyen vakdugónak hívjuk 
ezt, ami azt jelenti, hogy nincsen rajta villa, tehát árammal nem érintkezik, csak kimondottan a földeléssel érintkezik. ÉS ezzel kötjük 
össze az anyaföldet, az ő testével, tehát így aztán tulajdonképpen az egész éjszaka garantáltan pihenéssel fog telni és nem fáradtan fog 
reggelente ébredni. Vagy egyáltalán nagyon sok ember szenved, hogy egyáltalán nem is tud elaludni. Ezzel a nem alvással még egyet 
szeretnék elmondani a termékekhez kapcsolódóan. Nagyon sokszor említettük már a mellékvese kéreg által termelt kortizon szintünk 
megváltozását, van egy cirkadiánja, ha a cirkadián megváltozik bennünk működésünkben sok mindent meg tud változtatni. Ilyenek a 
szív és érrendszeri betegségeknek az egyike, tehát a vérnyomásunkat meg tudja változtatni, meg tudja változtatni az 
immunrendszerünknek a működését. Meg tudja változatni a lipideknek a szintézisét, sok mindent. Tehát ennek úgy említettem van 
egy cirkadiánja. Sőt a kedves nézőknek meg tudom mutatni,é s remélem, a kollégák ebben segítenek, megint mutatok egy képet és 
ideteszem ennek a képernyője elé. A baloldalon azt lehet látni, hogy ez a mellékvese kéreg által termelt kortizon szintünknek van egy 
említettem egy ritmusa, ami azt jelenti, hogy a reggeli órákban szépen elkezd melegedni és akkor nyolc óra körül van a csúcson és 
akkor utána szépen lassan megint ereszkedik vissza, na most ez nem úgy van, tehát alatta működik vagy fölötte működik ennek az 
értéke. Ekkor vannak különböző zavarok a szervezetünkben. Komoly zavarokat tud kedves nézők okozni. A földelés hatására 70 órán 
belül ezt teljes egészében ezeket a cirkadiánokat beállítja arra a szintre, mint a normális működés, tehát az egyensúlyi állapotba. 
Nagyon fontos kedves nézők és még egyszer mondom, ez 70 órán belül a termék ezt tudja. Kedves nézők lassan fogy az időnk még 
agyon fontosat szeretnék önöknek mondani, hogy ezeket a termékeket meg lehet rendelni és most jelen pillanatban árakkal 
kapcsolatosan összeget nem mondok, de viszont van egy olyan lehetőségünk, hogy amit mi adtunk karácsony előtt kedvezményeket 
azt januárban folytattuk ezt a kedvezményes adást és a cégnek, mert van még egy társam a cégnek a vezetésében. Úgy döntöttünk, 
hogy minél több ember hozzájuthasson ehhez a termékhez, ezt a csökkentett összeget egyelőre megpróbáljuk tartani. Tehát mindenki, 
aki rendelni fog a csíkokon látható információk alapján tőlünk az még ezen az áron fogja megkapni, mint amit karácsony előtt adtunk 
a kedves nézőknek. Ezt a lehetőséget. Szeretném azt is bejelenteni, hogy van egy szlovák cégünk, nem cégünk egy munkatársunk, aki 
szintén ezekhez a termékekhez Szlovákiában el kezdte a forgalmazását. Szintén ott az alsó futócsíkon meg lehet találni az 
elérhetőségét. Ugyanazt fogja, teljen egészében mindent becsülettel, tisztességgel, ugyanazt adtuk át. És az ember valóban alkalmas 
rá, hogy tisztességes en és becsületesen csinálja azt ott kint, Szlovákiában, ezeknek a termékeknek a népszerűsítését, és az eladását. 
Nyugodtan bárki, aki Szlovákiában él, bátran bizalommal megkeresheti. Kedves nézők még egyet egy nagyon fontosat szeretnék 
mondani, hogy nagyon sokan hívtak a vezetékek miatt. Legfőképpen ilyen villanyszerelők és elektromos szakemberek, hogyha 
odatették az ohm mérőt és meg akarták mérni annak az ellenállást, akkor úgy jelzett a készülék, mintha a szakadt lenne. Én szeretném 
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elmondani, hogy ez nem szakadt, hanem egy olyan értéken van ez a termék beállítva, tehát ez a vezeték beállítva és mutatnám is egy 
ilye kis vékony, hogy 100 kiloohmos ellenállásra van ez gyártva, ami azt jelenti, hogy megakadályozza, hogy ez az elektromos áram 
folyjék a termékeinkbe be. Ez nagyon fontos, mert még egyszer mondom szakemberek megzavarodtak, de amikor ezt elmondtuk 
abban a pillanatban már minden kiderült, hogy valóban miért ilyen fontos ez az érték így legyen beállítva és így legyen mérve. Tehát 
még egyszer mondom, 100 kiloohmra van ezeknek a termékeknek a működése és ez valóban egy védelmet is tud nyújtani a 
szervezetünk szempontjából, hogyha valaki ezt bedugja a konnektorba. Hozzátéve természetesen, hogy csak olya n konnektorba 
továbbra is, és ehhez adjuk a figyelmezető papírokat, ami valóban szakember által ellenőrizve, földelt az a termék. Kedves nézők 
lassan az adás végére értünk én el szerettem volna önöknek mondani itt a termékeinkkel kapcsolatosa, még egyszer a mi 
termékeinkkel kapcsolatosan, a mi személyünk és a mi barátaink és a mi tudós barátaink a garancia arra, hogy valóban a termékek azt 
tudják, mint amit mi próbálunk itt adásról adásra átadni. Még egyet hogy a végén egy kicsit földobjuk ezt a mai adást én nem olyan 
régen asszem a múlt héten láttam egy olyan kocsmaajtót, amire ki van írva, hogy a termünkben nincsen wifi, beszélgess. És ez volt 
kiírva, ami azt jelenti, hál isten azért már mások is figyelmeztetnek arra, hogy ez a technika, ez a jelenleg a nyakunkon lévő technika 
mekkora problémákat mekkora bajokat tud okozni. Kedves nézők én nagyon szépen köszönöm a mai figyelmüket, tisztelettel 
köszönöm, várom önöket a legközelebbi adásunkba is és addig is kívánok önöknek minden jót, egészséget, az isten áldja önöket, a 
viszontlátásra és a viszonthallásra. 

5. 2014.05.09.  
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők, ez az Elektrosokkk című műsorunknak az úgynevezett 
különkiadása, ami azt jelenti, hogy ebben a mai adásban a megoldásokról fogunk itt beszélgetni. Ami azt jelenti, hogy tudunk most 
terméket mutatni, meg tudunk sok mindenről beszélgetni, tehát a részletekről. Kedves nézők, mielőtt még ezt belevágnánk, ebbe a 
dologba egy fontosat én szeretnék elmondani, még pedig azt, hogy megint az történt, és én ezt szeretném önökkel mindenképp 
megosztani. Ugye van egy két gyógyító, akikkel mi közösen dolgozunk. És ugye megint az utóbbi két hétben az történt, hogy ezek a 
gyógyítók hiába mondták azt, hogy a környezeti problémákat meg kellene oldani. Megmondom őszintén, valahogy fütyül rá 
mindenki. Mondom én ezt azért, mert éppen ma reggel mikor érkeztem ide a stúdióba, hallgattam a rádiót közöltek egy adatot, egy 
információt, hogy megint Magyarországon háromszor több az elhalálozás a szív és érrendszeri betegségben, háromszor több az 
elhalálozás a daganatos rákos megbetegedésekben, mint a környező jobbik országokban. És akkor mondták Svájc, Franciaország, 
egyebek. Megint nézőként én már biztos, hogy sokan engem már egy ilyen félőrültnek tartanak, hogy én mindenben az 
elektroszmogot, meg a társait látom itt az egyik problémáknak az okozójának. De higgyék el kedves nézők, én már 16 éve mindennap 
ezzel szembesülök. És mindennap bebizonyosodik, hogy az egyik főszereplő ő, továbbra is, tehát az egészségnek az elrontásában, 
legfőképpen, ha valakinek meg van már a problémája, annak a gyógyításában, gyógyulásában. És én most már következetesen 
mondom, főleg a természetgyógyászoknak, hogyha valaki ezt a szakmát választotta bár megmondom őszintén kicsit elég kaotikus az 
állapot, akkor próbálja meg, ha legalább ő, a már az orvoslást nem bírjuk rábírni egyelőre. Legalább a természetgyógyászok 
próbáljanak meg azzal foglalkozni, hogy valóban ezekkel a környezeti terhelésekkel valamit kezdjenek, mert ha nem, én megmondom 
őszintén most itt a képernyőn keresztül, az össze természetgyógyásznak, akkor teljesen felesleges is bárkivel foglalkozni. Azért mert 
akármilyen terméket fognak adni annak az illetőnek, annak az embernek, amíg ezek ott vannak, én megmondom őszintén, az égi 
mannát is odaadhatják akkor se fog a szervezete annak a betegnek jóformán az egyről a kettőre jutni, vagy legalábbis nagyon-nagyon 
ritka. Bebizonyították ezek azok a hatások, amikor valaki elköltözött a régi helyéről és akkor egy új helyen egy másfajta környezetbe 
került és nem volt akkora a terhelése. Abban a pillanatban a szervezete szépen lassan egyensúlyba került. Tehát ezért mondom és 
mondogatom itt folyamatosan az adásokban, hogy igenis az elektroszmognak, ha már ezt a szót használjuk folyamatosan óriási 
szerepe van abban, hogy az egészségünk megtudjunk maradni, vagy ha betegséfünk van akkor az a beteg meg tudjon gyógyulni. 
Kedves nézők, és rátérnék a megoldásokra, mert azt hiszem most már nagyon sokat foglalkoztunk itt az elmúlt adásokban meg az 
előző adásban is, és még ebben a hónapban is lesz még egy adásunk, amiben kimondottan csak a szmoggal fogunk foglalkozni. Nem 
is akármilyen szinten. Úgyhogy mai nap a megoldás, tehát még egyszer mondom a megoldásokról szeretnék itt önöknek beszélni és 
megmutatni azt hogy valóban hogyan működik ez. Lesz már ma két új termékünk, tehát ezt azoknak, aki esetleg már az előző részeket 
látta. Hogy lesz két új termék, amire úgy mondanám, hogy igény volt, nem is kicsi igény. AZ egyik az a valóban, hogy tesztelni 
tudjuk, hogy a termékek működnek vagy nem működnek, hogy működnek. Tehát ezt fogom megmutatni. A másik pedig az, hogy 
nagyon sok olyan lakás van még most is Magyarországon, ahol egyszerűen nincs kialakítva a földelés. Na, most erre hoztunk egy 
megoldást, egy nagyon egyszerű megoldást, majdnem azt mondom, hogy egy filléres megoldást. Ezzel fogunk itt a mai napi adásban 
részletesen foglalkozni és akkor csapjunk is bele a megoldásokba. És talán kezdeném onnan ezt a megoldást, hogy csak 
emlékezzenek, hogy mekkora fontossága van itt nekünk, a természetnek, ami körbevesz bennünket, csak nem akarunk vele 
foglalkozni. Ugye tessék mindenki elképzelni azt, hogy mi honnan eredünk. Ugye különösebb képzelőerő nem kell. Tehát minket a 
jóisten oda ki a természetbe, a szó szerinti természetbe születetett meg minket. A maga finom kis rezgéseivel körbevéve és valóban itt 
alakult ki az emberi genom. Most aztán ugorjunk egy hatalmasat, tehát térjünk ide a napjainkba vagy akár húsz-huszonöt évvel 
ezelőttre. Ezt a természetességet mi fenekestül felfordítottuk. Szó szerint mondom, hogy felfordítottuk. Mert elkezdősödött ez az 
óriási nagy elektronizálás. Ugye tessenek csak arra gondolni, hogy a kilencvenes években datálódik ez igazából, amikor ugye a 
lakásainkba elkezdtük hordani a mélyhűtő ládákat, tehát a gorenje járat, biztosan emlékeznek egy pára rá. Aztán szépen lassan raktuk 
be a lakásokban azt a különböző műszaki berendezéseket. Viszont egy maradt általában, főleg aki abban a lakásban lakik a mai napig 
is. Azok a vezetékek, amik akár a 60-70-80-as, de még mutattam a 90-es években, amit beépítettek. És ezt azért mondom, mert azokat 
a jóformán semmi fajta vezetékeket, amit beépítettek ugye legtöbb alumínium vezeték mindenféle egyszerű szigeteléssel. Aztán 
ahogy sikerült a villanyszerelőnek beépítenie, úgy van a mai napig is. Ezeket terheltük meg óriási mértékben ezekkel a műszaki 
berendezésekkel. És ennek az a következménye, hogy először is tehát nagyon védtelenné váltunk, tehát az ilyen vezetékeknél, tehát 
ezért melegednek elég sűrűn föl, nemegyszer ennek okán vannak a tűzesetek. A másik pedig az, hogy ez okoz egy óriási mennyiségű, 
elektromos és mágneses tereket. Tehát a váltóáram okozta elektromos és mágneses tereket. Aminek aztán a levét isszuk, amit a 
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fölvezetőben is említettem önöknek. A másik pedig az, hogy valóban, ha visszatérünk a természethez, azt is elfelejtettük, hogy tényleg 
honnan jöttünk és gondolok itt arra, hogy elfelejtettünk mezítlábazni. Ami elindult az a forradalom, és eben az országban is szeretném 
mindenképp elindítani, idézőjelben mondva a mezítlábas forradalmat, mert el se tudják önök képzelni, hogy akár egy félóra, egy óra 
mezítláb tartózkodás a természetben, érintkezve a földdel, mekkora egyensúlyi állapotokat tud újra visszaállítani. Csak egy bajunk 
van ebben a mi kis országunkban, hogy itt az éghajlati viszonyok olyanok. Tehát van egy a 12 hónapból talán 3 vagy 4 hónapunk, 
amikor ezt megtehetjük és maradt a 8-9 hónapunk, amikor sajnos be vagyunk szorítva a lakásunkba, munkahelyekre, egyebekbe és 
nem tudjuk ezt megtenni. Vagy sokszor az időhiány miatt nem tudjuk megtenni ezt. Na, erre találtunk mi megoldásokat és ezt 
szeretném, önökkel még egyszer mondom megosztani. És úgy hívják ezeket a megoldásokat, hogy földelő termékek. Jelenleg kettőt 
fogok itt ma megmutatni. Egyik a munkahelyekre vonatkoztatva vagy az íróasztalokra vonatkoztatva. Majd az íróasztalokra szeretnék 
visszatérni, sőt lehet, hogy ezzel fogom kezdeni. A másik pedig az éjszakának a megoldása, hogy valóban éjszaka is a szervezet 
tehermentesítve legyenek ezektől a terhektől, amiről már az imént beszéltünk. Kezdjük el az íróasztalokkal és én azért szeretném ezzel 
kezdeni, mert rendkívül sok gyerek, tehát iskolás gyerek sajnos ki van téve annak, hogy ott van az íróasztalán a különböző íróasztal 
lámpa és ezek akkor elektromos és mágneses tereket indukálnak, hogy egyszerűen az a gyerek, ha nem tudom a számokkal 
érdemesebb-e foglalkozni, de az 5 volt/méter helyett 300-400-500/ volt méter érték éri a gyereket. ÉS ennek az a következménye, 
hogy körülbelül, 10-15 perc után az az ilyen gyerek, aki egy ilyen éjjeli vagy íróasztal lámpa mellet vagy egyéb oknál fogva egy ilyen 
nagy terhelések közepette tanul vagy próbál tanulni. Én kijelentem, hogy az óráig olvashat ott vagy bármit csinálhat annak a fejébe 
egy mukk nem fog belemenni. Ugyanis had mondjam, el olyan dekoncentráltságot idéz elő ez a terhelés, hogy olvas, olvas csak nem 
tudja mit. És amik itt belemennék is a szegény fejébe, az másnap kiesik reggelre. És akkor ugye számon kérik és akkor sajnos semmi 
nem jutott eszébe, és erre mondják, hogy hülye a gyerek. Én elnézést kérek, de sajnos nagyon sokszor ez megesik és én szeretnék 
tiltakozni ő helyettük, hogy nem ők a hülyék, ha nem mi vagyunk azok, akik nem tőrödnek ezzel a környezettel. Vagy nem akarunk 
odafigyelni erre a környezetre. És holott erre valóban ezek az egyszerű megoldások, amit én már mutattam itt önöknek. Az egyik 
ilyen úgynevezett földelő lapunk, földelő alátétünk, ami 25 cm széles és 68 cm es gumiszerű anyag. Amivel tulajdonképpen meg 
tudjuk oldani ezeket a problémákat. Még pedig a következőképpen és ezt szeretném ezzel kezdeni, hogy ha én most itt az önök előtt 
ezt a gépet azért tettük ide, a számítógépet, hogy ha én ráteszem a kezemet, akkor ebben a stúdiókörülmények között is, egy pillanat 
alatt milyen gyorsan ki tudja vinni ezeket a feszültségeket. Ugyanis had mondjam el, hogy mind, amiről beszélünk az eleketroszmog 
okán ez bennünk előbb utóbb ezek az elektromágneses sugárzás is, a testünk ugye említettem már, hogy mint egy egyenirányító 
működik, átalakítja bennünk árammá és feszültséggé alakul. ÉS az a testfeszültségeket tudjuk mi mérni ezzel a műszerrel, ami sajnos 
naponta nem akármilyen értékeket tud elérni. Tehát ezeket tudjuk másodpercenként a szervezetünkből kivezetni. Na, most ezt 
szeretném első körben megmutatni önöknek, hogy valóban már jó párszor megmutatok, de nem látta még egyszer is. Tehát azt 
szeretném még egyszer most demonstrálni, hogy ezt a fekete kis lapot, mai még egyszer mondom 25 cm széles és 68 cm hosszú. Ha 
én hozzáérintem a kezemet ehhez, akkor másodpercek alatt mi fog történni. Csak a kedves kollégákat megkérhetem akkor, nézzük 
meg akkor vagy segítsenek, hogy meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek és akkor én elindítom ezt a készüléket, ami azt jelenti, hogy 
most jelen pillanatban egy 59-70-es érték van itt, de ha megfogom azt a kis valamit, amit ha én hozzáérintem a kezemet, akkor abban 
a pillanatban megjelenik egy O meg egy L betű. Ami azt jelenti, hogy ohne limit, tehát nem lehet mérni, és szeretném hozzá tenni, 
hogy mit jelent az a nem lehet mérni. Hogy jelen pillanatban ez a készülék 4000 milivoltra van beállítva, és ami azt jelenti, hogy 
valahol a jóisten tudja, 5-6 ezer körül járhatok, ami itt van az én szervezetemben. És most tessék nézni, hogy csak egy pillanatra 
hozzáérintem a kezemet, abban a pillanatban megjelenik egy szám, ami 79-es értéket jelöl ebben a pillanatban. Tehát 79 milivolt, ami 
szépen megye le egyre jobban majd, hogy ha itt maradnánk és tenném itt a kezemet folyamatosan az alátétre. Tehát ez történik 
tulajdonképpen itt most másodpercek alatt, hogy a bennem lévő feszültséget még egyszer mondom, másodperc tört része alatt ki tudja 
vezetni. Elengedem, abban a pillanatban természetesen újra visszajön. Megfogom ismételten kimegy. És most azon kívül, hogy ezt a 
testfeszültséget én belőlem kivezeti, még történik egy nagyon-nagyon fontos. Ugyanis a földnek a felszíne, tehát a földnek a felszínén, 
ott van egy nagyon fontos, még ami belőlünk nagyon hiányzik, ez nem más, mint a szabad negatív elektronoknak a milliárdjai. És ez 
miért kell? Azért hogy elektronhiány ne legyen bennünk, mert most jelen pillanatban csak kapjuk ezt a mesterségesen indukált 
elektromos tereket, ami ugye említettem, hogy feszültséget idéz elő bennünk és hiányzik az ellentétele, ami ott van a föld felszínén. A 
negatív elektronok és el se tudják képzelni a kedves nézők, hogy ennek a bevitele, ami most jelen pillanatban megtörténik, amikor én 
hozzáérek az alátéthez. Mekkora-mekkora egyensúlyi állapotot tud, majdnem azt mondom perceken belül a szerzetünkben előidézni. 
Hogy, melyek ezek az állapotok először is ha valaki nézi ezeket a műsorokat, tehát az elektrosokk műsorunkat, tehát egyik 
alaklommal Papp Lajos professzor volt a vendégünk ,aki nagyon okosan elmondta itt mindenki számára, hogy az egyik legfontosabb 
és éppen ma ezzel indítottam, a szív és érrendszeri betegségeket, hogy mennyire meg lehetne oldani, meg lehetne előzni, hogyha 
ezekkel érintkeznénk naponta. Miért? Azért mert az összes érfalunk ami benn van az emberi szervezetben, beleértve a kis 
hajszálereket is, annak a belső felülete egy ilyen savós hártya ami körbeveszi, annak van egy elektromos töltése. Méghozzá 
elektromosan negatív. És az összes alakos elem, ami benn van szintén a vérünkben, ilyen a hemoglobinok, fehérvérsejtek, egyebek, 
nem akarom végig sorolni, azoknak a felülete szintén elektromosan negatív. Nos, a negatív a negatívot taszítja, tehát ő könnyedén 
beteszi az érfalak közepére ezeket az alakos elemeket és könnyedén tudja szállítani, mondjuk éppen a hemoglobin az oxigént a sejt 
minden egyes részébe. A másik pedig, hogy amikor kapjuk, ezeket a kívülről indukált értékeket az történik, hogy olyan mértéket el 
tud érni és ezért nem értem, hogy az egészségügy miért nem foglalkozik ezzel, hogy bármikor bármelyik érfalnál meg tudja 
változtatni ezt az elektromos töltést. Negatívról pozitívvá és a pozitív a negatívot vonzza, és ez által szépen összecsapj ezeket a 
vérlemezkéket, aminek a következménye előbb utóbb az, hogy óriási mértékben beszűrősödik a vér. A besűrűsödött vér most tessék 
elképzelni a szívnek mekkora megerőltetés azt naponta 24 órán keresztül azt a sűrű vért lenyomni a lábunk ujjáig és vissza. Ennek a 
következménye, ahogy a szívnek az izomzata szépen lassan kimerül, tehát energiája sem lesz. Ennek a következménye, hogy a 
szívnek a burka, úgynevezett perikardiumnak hívják, szépen lassan gyullad be. És ennek a következménye, pedig hogy elindul egy 
aritmia, ami azt jelenti, hogy összevissza kezd dobogni a szívünk, meg verni a szívünk és akkor jönnek az úgy nevezett légszomjak, 
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ami azt jelenti, hogy alig kapok levegőt. És akkor utána futok gyorsan az orvoshoz és aztán a folytatást nem akarom mondani. Tehát 
ezeket egy ilyen kis alátét önmagában már meg tudja oldani, tehát akár ha a munkahelyre gondolok, vagy éppen az említett 
gyerekeknek az íróasztalára gondolok. De akár egy idős ember is, ha nézi, a televíziót mondjuk, akkor odateszi a karfájára, tehát a 
foteljának a karfájára ezt a kis alátétet, akkor abban a pillanatban, ha érintkezik az ő teste vele, abban a pillanatban olyan mintha kint 
lenne a mezőn és ott feküdne kint a mezőnek a nagyon finom rezgéseiben. És azt fogja kapni, mint ha az emberi testnek lenne egy kis 
burka és abban a burokban semmi más nem lenne, mint a földnek a rezonanciája, tehát a földnek a természetes értékei. Tehát 
azonosulni fognak a földnek az értékeivel. Ugye ennek van egy éjszakai változata ennek a földelésnek, méghozzá egy ilyen derékalj 
formájában, amit a kedves nézőknek meg tudnak mutatni, ami egy nagyon gyönyörű szép ezüstözött anyagba van beletéve, ami, majd 
ha valaki szembesül vele lehet hogy kis pici apró pöttyök vannak, az mind ezüst anyag. Ami egyszer, ha ezüstöt említek, akkor 
körülbelül ilyen 90 baktériummal szemben önmagában már egy védelmet tud nyújtani, mert ugye az egyik legnagyobb antibakteriális 
anyag az ezüst. A másik, pedig ami benne van a védelemben az egész éjszaka, hogyha valaki ráteszi a testét a szervezetét, akkor 
ugyanezt tudja ellátni, mint amit elmondtam itt az alátét okán. Tehát ugyanígy ki tudja vezetni ezeket a testfeszültségeket és ugyanígy 
el tudja látni az ő szervezetét egész éjszaka ezekkel az úgynevezett szabad elektronokkal. A másik, ami fontos pedig kedves nézők, 
ugye sokat beszélgetünk itt a szabadgyökökről, mai ugye nem más, mint egy instabil molekula állapot, ami azt jelenti, hogy hiányzik 
belőle egy elektron és hát folyamatosan keresi az elektronpárját. Hol? Az egészséges sejteknél és ugye addig bombázza, amíg el nem 
tudja venni csak éppen addig az egészséges sejtnek a funkcióját teljesen tönkre teszi. És ennek a következménye, hogy ilyen 
szabadgyök mennyiségek megjelennek, ott lekezdenek különböző gyulladások kialakulni, akár a szervezetben rengeteg helyen ilyen 
meg tud történni. Ezeknek a gyulladásoknak, pedig most már azt hiszem, mindenki tudja mi a következménye, igen a degeneratív 
megbetegedések sokasága. Aminek a napjait éljük és kortól függetlenül. És hozzá teszem kortól függetlenül, a másik pedig a 
földeléssel kapcsolatban, hogy az egész éjszakában én azért mondom ezt a fontosságát az éjszakának, mert igazából mindenkinek az 
egész élete ott van az ágyában. Bármilyen hihetetlen, azért mert ha én meg tudom teremteni az éjszakában azt, hogy én tudok pihenni, 
tudok regenerálódni, akkor majd holnap is meg ötven év múlva is. ÉS akkor nyugodtan akármilyen lehet a világ körülöttem a 
szervezetem ezt szépen meg fogja tudni oldani, mert lesz energiám, hogy ezt az egészet meg tudjam oldani és lesz a szervezetnek egy 
úgy nevezett, tehát helyre tudja tenni, tehát az energiának a segítségével az öngyógyító folyamatokat be tudja indítani. És nézzük, ezt 
a két terméket szeretném önöknek felajánlani, itt az adás folyamán, mind a kettőt természetesen meg lehet vásárolni. Az interneten, a 
futócsíkon ott látható az elérhetőségünk, tehát a www.foldelnijo.hu weboldalunkon. Ott rengeteg információt mi oda feltettünk. 
Többek között egyet had említsek meg, legfontosabbat, hogy vannak úgy nevezett klinikai esettanulmányok címmel, ami ilyen hő 
kamerás felvételeknek a sokasága. Egészen pontosan 6-7-et tettünk fel, hogy valóban a földelésnek a hatására majdnem azt mondom 
percek alatt a szervezetben milyen változások tudnak beindulni. Kutató szinten, tehát kutatói intézet szintjén ez a reflektálás, hogy 
valóban a szervezetben mondjuk, éppen most egy hő kamerás felvételnek a segítségével milyen változás indult el mondjuk negyed óra 
alatt, vagy egy óra alatt, vagy éppen egy fél nap alatt. Ezt mind meg lehet tekintetni, hozzá természetesen magyarázattal. A másik 
pedig ott az elektoszmogról szintén nagyon sokat lehet olvasni és ott vannak a termékeink és a termékekből különböző csomagok 
találhatók ott, tehát akár egy négyszemélyes család részére vagy egy két személyes család részére vagy éppen külön-külön. ÉS amit 
szeretnék még ezt az egészet kiegészíteni, mert nagyon fogy az időnk, egy nagyon fontos, még pedig a következő. Nagyon sokszor 
volt arra igény, hogy én tudom, vagy nem tudom, hogy az én földelésem, tehát amit megkaptam működik vagy nem működik. 
Megmondom őszintén kedves nézők, teljesen jogos volt ez az igény, mert valóban az ember akkor biztos, amikor látja, hogy amit én 
vásároltam az működik is ám. A másik pedig, voltak itt az elmúlt időszakban, meg még természetesen most is tartanak, akik 
folyamatosan mondják a reklámok meg egyebek okán, hogy aztán ez a termék megint ezt tudja, meg azt tudja, én tudom, hogy nem 
azt tudja. Most itt a lehetőség, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, még pedig a következő, egy ilyen kicsit kis tesztelőnk van, itt most nekünk, 
amit én szeretnék megmutatni önöknek, ami a következőképpen működik. Tehát ha most jelen pillanatban én megnyomom, akkor ez 
nem ég, mert nem érintkezek sehol a földeléssel, de viszont hogy hozzáérjek a földeléshez, tehát amikor az én testem már földelve 
van. Akkor abban a pillanatban tessék, nézni kigyullad az a kis led és abban a pillanatban jelzi, hogy én földelve vagyok. Elengedem, 
abban a pillanatban szintén elalszik. Megint hozzá nyúlok és abban a pillanatban megint kigyullad ez a led, tehát ezzel tudom én 
kontrollálni, hogy valóban jó-e a földelésem vagy nem jó a földelésem. Tehát azzal a termékkel, amit én használok. A másik, hogy ez 
a kis teszterrel akár az egész lakásnak a földelését lehet ellenőrizni, vagy éppen a családtagjaimnak a földelését lehet ellenőrizni, mert 
ugyanígy ha én a konnektorhoz hozzáérintem a kis ujjamat az a kis fémrészhez és ezt megint bedugom a következőképpen, van egy 
ilyen adapter hozz. Egy hosszú vezeték, egy körülbelül öt méteres vezeték, és ebbe kell bedugni, egy földelt konnektorba, 
természetesen hozzáteszem és a földelt konnektorba bedugtam, akkor ez villan egyet, ami azt jelenti, hogy tesztelő jól működik. És 
utána, ha hozzáérintem a kezemet a földeléshez, akkor abban a pillanatban szintén égni fog, még egyszer mondom egy konnektornál 
is. Meg bármilyen ilyen terméket nyugodtan most le lehet ellenőrizni, amire azt mondják, hogy ez földelt és esküsznek, csak nem 
tudják bebizonyítani, hogy valóban így van-e. Tehát ezzel a termékkel ezt lehet ellenőrizni, a másik ami nagyon fontos kedves nézők, 
amit említettem, hogy nagyon sok helyen nincsen védőföldelés, társasházakban nem egy esetben hívtak vissza, hogy sajnos 
megrendelte a terméket, de nem tudja fogadni, mert még nincs kialakítva a földelés akkor meg semmit nem ér. Na, most ezen 
szeretnék segíteni mindenki számára, egy egyszerű megoldással méghozzá egy ilyen ki pálca van az egyik végén, amit le kell szúrni a 
földbe, tehát ki a természetbe, tehát le szúrni a földbe. van hozzá egy tízméteres vezeték, ami ha kell akkor még ki lehet egészíteni, ha 
valakinek még nagyobb kell. ÉS ennek a végén van szintén egy olyan, amibe küldeni fogunk egy ilyen kis összeállított konnektor 
rész. Megint ha meg tudják közelíteni a kedves kollégák, akkor mutatnám közelről. Egyszerű az egész van egy banándugó és ennek a 
végébe van ide egy konnektorba építve be van oldalt kötve és akkor ezt a kettőt, csak miután kialakítottam össze kell dugni és abban a 
pillanatban ki van alakítva a földből a lakásomig a védő földelés és akkor ebbe akár egy hosszabbítót is bele tudok dugni. És akkor a 
hosszabbítóba már be lehet dugni a mi termékeinknek a dugójának a végét. És akkor akár a fekhelyemen vagy éppen am 
unkahelyemen, vagy a számítógépem előtt van egy kialakított és biztonságos földelés. Ami Nagyon fontos kedves nézők, mert ez a 
földelés ez megint egy külön téma, mert tudjuk, hogy valakinek van, aztán tudjuk, kiderül, hogy mégse működik, és én had mondjak 
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egyet a teszterrel kapcsolatosan is. Eddig ugye most érkezett be ez a kis teszterünk, önök most látják először, de már ketten kérték 
tehát tudták, hogy meg van már ez a kis készülék, ez a kis teszterünk. Ketten már meg is rendelték és mind a kettőnél kiderült, hogy 
sajnos éppen nem is működött a lepedőjük, a földelés. És most ennek a segítségével lett teljesen kialakítva, azóta teljesen másképp 
működik minden. Kedves nézők sajnos elfogyott az időnk ezt szerettem volna ma így nagyjából megmutatni, azt természetes, hogy ez 
még nagyon sok mindenről szól többek között a földelés. Ugye jelen pillanatban csak kettőt említettem meg, egyik az, hogy valóban a 
szervezetünkben ezek a szabadgyökök mit tudnak garázdálkodni és egy pillanat alatt ez a földelés ezt el tudja eliminálni, ugyanis 
elektronokat bocsátunk a szabadgyökök részére. Ami azt jelenti, hogy akár pár másodperc alatt ezek a szabadgyökök meg tudnak 
szűnni. A másik, amit még nem volt ár idő elmondani, hogy a szívünknek az összecsapódások miatt mennyire meg van terhelve. A 
másik, hogy ezt a szívnek lehet ellenőrizni egy méréssel, egy úgy hívják variabilitás, amit majd a legközelebbi alaklommal 
visszafogunk rá térni. Tehát nagyon sok mindenben majdnem azt mondom percek alatt ez segíteni fog. Kedves nézők a mi adásba 
sajnos csak ennyi fért bele, nagyon gyorsan elment, én nagyon szépen köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmét. A címünkön, mai 
ott a futócsíkon fut, nagyon sok miden információt én még át tudok adni. Még egyszer mondom az internetes elérhetőségünk, a 
weboldalunkon nagyon sok információ még ott van. Mindegyiken várom önöket szeretettel, végén ott leszünk és akkor nagyon sok 
információt még önökkel meg tudnunk osztani. Még egyszer köszönöm önöknek a türelmét, az isten áldja önöket a legközelebbi 
viszontlátásig. 

6. 2014.06.14 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézők! Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak az úgynevezett 
különkiadása, ami azt jelenti, hogy a mai nap a termékekről, illetve a megoldásokról fogunk beszélgetni. De mielőtt még neki 
fognánk, szeretnék mondani önöknek egy e heti hírt. Még pedig a következő, hogy a héten megjelent az egyik hetilapban, hogy 
szabályozták az úgynevezett termékbemutatókat, aminek én borzasztóan örülök, megmondom miért, mert az elmúlt években, jó pár 
évben, sajnos óriási problémákat és óriási gondokat okoztak ezek a cégek, nem akarom őket nevesíteni. Rengeteg embert becsaptak, 
rengeteg tisztességes cégtől elvették a lehetőséget, hogy valóba, ők is meg tudjanak élni becsülettel ezen a piacon. Kedves nézők, ezt 
azért mondom el, mert ebbe némiképp egy kicsit mi is beestünk. Mert nagyon sokszor jönnek a telefonok, hogy önök aztán tényleg 
azt adják, amit mondanak? Kedves nézők én ezt szeretném úgy megerősíteni, most már itt vagyunk önök előtt, a képernyő előtt két 
éve a képernyő előtt, hívtam én ide, most már idestova nem is tudom hány tudós embert, tehát professzorokat, akik a mi témánkat, a 
mi termékeinket valahol alátámasztják, hogy meg van ennek a létjogosultsága. Nagyon-nagyon fontos lenne kedves nézők, 
megmondom azt is kedves nézők, hogy miért mondtam én ezt, miért kezdtem ezzel az egésszel. Többek között a héten is történt egy 
olyan, hogy egy nagyon kedves régi ismerősünk rendelt tőlünk egy terméket, egy lepedőt, egész pontosan, és kiderült, hogy amikor 
ezt a lepedőt szerette volna használni, ugye eltellett egy éjszaka és nagyon rosszul lett tőle és ez a rosszul lét abból keletkezett, hogy 
nem volt megfelelő a védőföldelés. Megbeszéltük, hívott egy villanyszerelőt, nem volt messze, mert a szomszédjában volt, aki nagy 
nehezen megértette, hogy miért kell a lakásba egyáltalán földelés, de végül nem tudta megoldani azt, hogy a termék tudjon működni. 
Utána hívott még egy villanyszerelő, aki szintén megint ezt az egész kálvárián keresztül ment, el kellett neki mindent mondani. Még 
egyszer mondom, szakmáról beszélünk kedves nézők, tehát egy villanyszerelőnek el kell mondani, hogy védőföldelés miért kell egy 
lakásba. Az sem tudta megoldani és jött egy harmadik, aki végülis meg tudta a megbeszélés alapján azt megteremteni, amivel a 
termékeink, a védőföldeléssel most már működni tud. És azóta ez a kedves hölgy már visszahívott bennünket, hogy másképp érzi 
magát az éjszakába ezen a terméken. Ezt azért mondtam el megint kedves nézők, hogy a szakma, tehát a villanyszerelők egyfolytában 
alázták ezt a kedves hölgyet, hogy na kedves beleesett abba a hibába, hogy elhiszi ezeknek, hogy ez a termék ilyeneket tud? tehát 
ezért mondtam én azt, hogy hála istennek, hogy most már szabályozták, tehát nem jelenhetnek meg ezek a termékbemutatók csak 
akkor, hogy ha előzetesen csak bizonyos fajta jelentéseket tesznek és bemutatják azokat a bizonyítékokat, hogy valóba ez a termék azt 
tudja, amit mondanak róla. Nagyon üdvözlöm és nagyon örülök ennek a hírnek és továbbra is kérem kedves nézők önöket, hogy 
továbbra is csak valóba csak azzal tessenek foglalkozni, aminek van hiteles háttere, tehát gondolok itt arra, hogy valóba 
tudományosan alá van támasztva annak a terméknek a működésének a bizonyítása, mert az elmúlt időszakban még egyszer mondom 
eszméletlen dolgok történtek. Rengeteg ember beleesett ebbe és nem csodálom azt, hogy amikor a férj feleség részéről, akkor a férjek 
egy kicsit szkeptikusabbak, hála istennek és megmondom őszintén, hogy maradjanak is egy kicsit szkeptikusak, de viszont van egy 
határ, amit viszont nem kellene átlépni ebbe a szkeptikusságba. Tehát a normális szkeptikusság természetesen egészséges. Ezt megint 
csak azért mondtam, mert vannak olyanok, amikor a férj mindig felülbírálja a feleség döntését, és azt mondja megint, hogy ez 
hülyeség, hülyeség és mindenféle utánnézés alapján mondják ezeket a kijelentéseket. kedves nézők, a mi termékeink pedig olyan 
termékek, amiket én kijelentem, hogy aki ebbe a világba éli ezt a 21. századot, kettőezer tizenéves éveket, nincs olyan ember, akiknek 
ezeket a termékeket, a mai nap szóban fogunk majd itt beszélni, ne lenne szüksége. Még egyszer mondom egyetlen olyan ember 
nincs, akinek ne lenne erre szüksége. Nagy a baj és mi próbáljuk ezekkel a tudós emberekkel alátámasztatni, hogy valóba, miért ilyen 
nagy a baj. És azért pár szóba mégiscsak az elektroszmoggal, bár megígértem, hogy a mai napon csak a termékekről beszélünk és nem 
beszélünk az elektroszmogról, de muszáj egy pár mondattal megemlíteni kedves nézők, hogy azért nagy a baj, mert elértük – 
unalomig mondom már ezt – elértük a lélektani határát ennek az elektromos és elektromágneses sugárzásoknak amikor már nincsen 
olyan élő szervezet – és ez nem csak az emberre vonatkozik – tehát nincsen olyan élő szervezet, akinek élettanilag ne lenne előbb 
utóbb következménye. Én a héten kaptam megint két olyan anyagot, ami bizonyítja, hogy már a magzati korba milyen eredményeket 
tud tenni ez az elektromos és elektromágneses sugárzás. Van egy hölgy, ez az Egyesült Államokban van, Devra Davisnek hívják 
egyébként ezt a professzor asszonyt, aki a szenátusnak a járványügyi osztályát vezeti a bizottságnak a járványügyi osztályát vezeti, 
kint az Egyesült Államokba, aki járja a világot, most már Európába is ide fog érni remélem hamarosan, aki folyamatosan mondja, 
hogy valóba mekkora a baj és a kormányok, az egészségüggyel foglalkozók most már tegyék meg azokat az elővigyázatossági 
intézkedéseket, hogy legalább a gyerekeinket, a jövőt meg tudjuk menteni. Én is ezen vagyok kedves nézők és folyamatosan minden 
egyes adásban el fogom mondani, hogy igenis a gyermekeinket külön kiemelten kezeljük. Megmondom miért, egy felnőtt már 
némileg tud dönteni, hogy én most akarok az egészségemmel foglalkozni, vagy nem akarok az egészségemmel foglalkozni, de egy 
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felnőtt ember számára kötelessége, hogy a gyermekével, az unokájával, vagy a megszületendő kisbabájával foglalkozzon. Mondanám 
ezt megint azért, mert most már hat, egymástól független kutatóintézet jelentetett meg olyan eredményeket, hogy valóba az áldott 
állapot időszakába az elektromágneses, a mobilsugárzás milyen súlyos problémákat tud okozni. Nem csak a mobilsugárzásról 
beszélünk itt, hanem benne van a wifik, ugye most már terjednek ezek a smartok, tehát az intelligens leolvasók, meg aztán az 
intelligens vízóra, gáz egyebek leolvasására most már nem leolvasó megy, hanem tehát egy gombnyomással le lehet az egészet 
olvasni, csak ez a leolvasás rajtunk keresztül történik megint, a digitális világgal, és ezeknek a hatásával visszatérve a megszületendő 
kisbabára, olyan hatással van, hogy megszületése után most már azt mondják ezek a kutatók, még egyszer mondom ő rájuk 
hivatkozok, hogy elkerülhetetlen, hogy ne legyen az a gyerek előbb vagy utóbb viselkedészavaros. Tehát kedves nézők ezért küzdünk 
itt ebben az adásban és ezekkel a termékkel is, mert végülis a Jó Isten megadta nekünk erre a megoldást. Tehát elmondjuk itt az 
adásokba a szakembereknek a segítségével, professzoroknak a segítségével, hogy valóba az elektromágneses sugárzás mekkora 
károkat fog okozni. Már, hozzáteszem itt zárójelben, hogy azt mondják el, mait még el mernek mondani itt a képernyő előtt, a kamera 
előtt, de szeretném hozzátenni kedves nézők, hogy itt amit kamerán kívül elmondanak, sokkal súlyosabb, sokkal több mondanivalója 
lenne. Csak vannak még egyelőre félelmek és határok, amit az ember publikussá tud tenni, remélem értik a szót. Visszatérve tehát a 
termékeinkre, hogy ezeket a problémákat tudja megelőzni és kezelni. Még egyszer mondom, hogy ezek a termékek, jelenleg 23 olyan 
kutatási eredmény van a kezünkben, ami valóba, mindegyike azt bizonyítja, hogy valóba ez az egyszerű, tehát a földelés miért tudja 
megoldani ezeket a problémákat, és miért tudja biztonságba helyezni a mi egészségünket. Akkor menjünk szépen sorba ezeknek a 
termékeknek a hatásával. Ugye végülis, még egyszer mondom, tehát összefoglalóan mi földeléssel foglalkozunk és mindenkit 
szeretnék arra ösztönözni, főleg most még amíg ilyen jó idők vannak, hogy próbálja meg, hogy mi miről beszélünk, amikor kimegy 
mezítláb abba a természetbe, hogy mennyivel másabb érzései vannak? És miért van ennyivel másabb érzése még ilyen más érzést? 
Azért, mert végülis az éljük az életünket ilyen címmel, rendkívül sok pozitív töltést tudunk összeszedni a szervezetünkbe, és nincs 
meg az ellentételezése, tehát az ellenpárja, a negatív elektronoknak a szervezetbe juttatása. Ezek a negatív elektronok pedig hol 
találhatók, csak hol találhatók, a földnek a felszínén. Amit elfelejtettünk, elfelejtettük a vele való találkozást, holott előtte a népeink, 
nem csak Magyarországról beszélünk, valamilyen kapcsolatot mindig tudtak létesíteni a földdel. Vagy munkával, vagy mezítláb 
járással, vagy éppen a földön való alvással, de mindig volt valamilyen kapcsolat. Jelenleg sajnos már jó pár évtizede sajnos 
elfelejtettük ezt a kapcsolatot, így aztán meg is van ennek szépen az eredménye. Mert most tessék belegondolni kedves nézők, hogy 
miért mondom azt, hogy meg van ennek az eredménye, 2014-et írunk, azért az orvoslás, tehát beleértve a diagnosztikát is azért olyan 
magas fokon van most már, hogy azt nem is lehet szavakkal kifejezni most már. És mégis hol vagyunk? Ennél több megbetegedés, 
mint ami a környezetünkben történik, legalábbis az én környezetemben, nagyon régen volt. És megint visszatérnék egy pillanatra a 
gyerekekre. Ennyi beteg gyerek kedves nézők, mint ami jelen pillanatban, nagyon régen volt már kedves nézők, mint ami most van. 
És ennek egyértelmű bizonyítója, hogy a környezeti hatások az okozója. És ebből is kiemelve legfőképpen valóba az elektromos és 
elektromágneses sugárzásokat. És hogyan tudja ezeket az elektromágneses és elektromos sugárzásokat ez a földelés védeni? Az hogy 
egy olyan élettani változásokat indít be a földelés, tehát a negatív elektronoknak a bevitelével, ami tulajdonképpen kompenzálja a 
szervezetnek ezeket a negatív hatásait. Melyek ezek? Menjünk szépen sorban. Először is kezdjük azzal, hogy amikor valaki a 
földeléssel érintkezik, ugye itt a Papp Lajos professzornak a segítségét had hívjam, vagy had idézzem meg, aki elmondta önöknek is 
és én is minden évbe vagy minden adásba én is megismétlem, hogy a szervezetünkbe, hogy a földeléssel termékekkel érintkezünk, 
vagy ha mezítláb kimegyünk a természetbe, akkor olyan mennyiségű szabad elektronok kerülnek be, ami tulajdonképpen az 
érfalaknak a felületén újra visszaállítja azt a negativitást, ami tulajdonképpen nem engedi ami tulajdonképpen nem engedi meg azt, 
hogy a bennünk lévő vérlemezkék összecsapódjanak. Mert ha összecsapódnak, akkor ezek teszik meg tulajdonképpen azoknak a szív- 
és érrendszeri betegségeknek a sokaságát, ami annak köszönhető, hogy az összecsapódások során alaposan besűrűsödik a vérünk. Na, 
most tessék elképzelni azt a besűrűsödött vért, ami néha elérheti azt a szintet, mint egy ketchupnak a sűrűsége. Azt a ketchup 
sűrűséget annak a szívünknek reggeltől estig, 24 órában egy életen keresztül neki nyomkodni le a bokánkba meg vissza. Na, most 
ennek a következménye az, hogy előbb vagy utóbb kimerül a szívünknek az izomzata, szó szerint mondom, hogy kimerül, ennek a 
következménye az, hogy a szívnek a burka, az úgynevezett perikardia begyullad, és ebből szépen lassan kialakul egy aritmia, aminek 
a következményét aztán tudjuk. Ezt tudja a termékek és ha a termékekre rátérek, hogy melyek ezek a termékek, amelyek ezt 
produkálják az emberi szervezet számára, jelenleg kettő van itt a birtokunkban. Az egyiket csak megmutatom kedves nézők, tehát 
nem fogunk itt semmit se mérni, az egyik a nappali állapotra, tehát a számítógépek elé terveztük, tervezték, aminek a mérete 25 cm 
széles és 68 cm hosszú és egy különleges anyagból készült. Ennek van egy gumi fajtája és van egy ilyen bőr hatású fajtája, ami 
tulajdonképpen azt tudja tenni, hogy ha valaki ehhez hozzáér, akkor abban a pillanatban a testéből eredő testfeszültséget, amit az 
elektromos és az elektromágneses terek okoznak, abba a pillanatba ki tudja vezetni másodpercek alatt, és ami fontos, amit már itt 
mondogatok már ebben az adásban is, hogy a földeléssel összekötve, ami tulajdonképpen úgy fog megtörténni, hogy egy ilyen dugó 
van, ami bele kerül a konnektorba, és ez ennek a műanyagnak a vége ez csak egy műanyag dugó, tehát nem érintkezik árammal, 
hanem csak a földeléssel, összekötjük a földeléssel ezt az alátétet ehhez ha hozzáérünk, akkor a mi testünket fogjuk földelni. És a 
földelés okán kapjuk meg azokat a negatív elektronokat, ami megteszi nekünk azt a bizonyos fajta egyensúlyt. kedves nézők, ez az 
egyik terméke és ugye azt mondta, hogy ez a számítógép elé javasoljuk, de viszont nyugodtan lehet ezt használni, hogy ha valaki 
éppen televíziót néz és a tévének, vagy a foteljának a karfájára fogja tenni és ha bárhol hozzáér, akkor abban az időszakban, amíg ott 
könyököl a teste teljes egészében le fog földelődni és elképesztő élettani hatásoknak a folyamata fog beindulni a szervezetében, rá 
fogunk térni. A másik ilyen termékünk, az éjszakára szól, az pedig a lepedőnk, derékaljnak is hívjuk, annak a mérete egyébként 91 cm 
széles és 2 méter a hossza. Mind a két oldal egy Holdanyagnak nevezzük, egy ezüstözött anyag, ami tulajdonképpen elég komoly 
mennyiségű ezüstöt tartalmaz, ami ugye tudott dolog, hogy egy nagyon erős antibakteriális anyag. A belsejében pedig benn van 
ugyanaz a lényeg, ami tulajdonképpen ugyanazt tudja tenni, amit itt az alátétnél tudtam, hogy hozzáérünk vagy ráfekszünk, abban a 
pillanatban kivezeti a testünkből ezt a testfeszültséget, és a negatív elektronokat pedig viszi be a szervezetünkbe. És most akkor 
térjünk rá arra, hogy ha a negatív elektronokat evvel a két terméknek a segítségével bevezetjük a mi testünkbe, akkor mi történik. 
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Ugye először mondta, hogy ezeket a becsapódásokat abban a pillanatban meg fogja szüntetni, miért? Azért, mert az érfalainknak a 
negativitása, ami tulajdonképpen a savóshártya, ami tulajdonképpen az érfalaknak a belsejét ugye alkotja, tehát ennek egy negatív 
töltése van. Az alakos elemnek, ami benn van a vérünkben szintén negatív töltésekkel rendelkeznek és ugye a negatív a negatívat 
taszítja, ezáltal könnyedén híg állapotban tud maradni a vérünk, ezáltal könnyedén működik a vérkeringés. Na, most amikor a 
környezeti hatásokra, ezeknek az érfalaknak a negatív értékek megváltoznak pozitívvá, akkor ugye a pozitív a negatívat vonzza, 
ezáltal csapja össze a vérlemezkéket és ennek a következménye ez a bizonyos fajta vérnek a besűrűsödése. Tehát ezt egyszerűen, ha 
valaki a földelő termékeket használja, akkor ezeket az összecsapódásokat 15-25 perce belül megszünteti. Tehát tulajdonképpen az 
egyik legtermészetesebb vérhígító, ami létezik a két termékünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy ha itt a szív- és érrendszeri 
betegségek környezetében tartózkodunk, hogy ugye Magyarországra még nem jellemző, hogy mérik ezt a bizonyos HRV-t, ezt a 
szívnek a frekvenciájának van egy úgynevezett veriabilitása. Kedves nézők ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen a szimpatikus, 
paraszimpatikus állapotnak a tulajdonképpen a munkáját jelöli ez, hogy a környezeti hatásokat ez a szimpatikus, paraszimpatikus 
hogyan tudja fenntartani és hogyan tudja működtetni a szívet leütéstől leütésig. Ez egy nagyon fontos és tulajdonképpen ezeknek a 
termékeknek ez a feladata, hogy ezt a szimpatikus állapotot folyamatosan erősítsék és egyensúlyban tudják tartani. És hogy ezt meg 
tudják tenni a szívvel, ezt a szimpatikus állapotnak a megerősítését, akkor tulajdonképpen abban a pillanatban a szívünk is egészen 
máshogy fog működni. Tehát nem véletlen az, hogy ha itt tartunk megint csak, hogy az Egyesült Államoknak az egyik legnagyobb 
kardiológus professzora, úgy hívják, hogy Steven Sinatra, aki mellé állt ennek a földelésnek és járja az országot, az egyetemeket, ahol 
pont ennek a földelésnek a hatásával előadásokat tart, hogy valóba egy ilyen egyszerű dolog mekkora segítséget tud adni, még egyszer 
mondom az összes szív- és érrendszeri betegségekre. A másik kedves nézők, amivel itt a termékekkel kapcsolatba szeretnék önöknek 
lehetőséget adni, mégpedig van egy úgynevezett nyári akciónk, ami a következőt jelenti. Régóta igény volt arra, hogy bármelyik 
termékünk, földelő termékünkről van szó, hogy hogyan tudom én azt, hogy az a termék működik, vagy nem működik? Kedves nézők, 
hoztunk be most egy olyan kis ellenőrző készüléket, egy kis tesztert, amit tulajdonképpen folyamatosan ezt akárki meg tudja rendelni 
és akkor folyamatosan tudja ellenőrizni a termékének a működését. A másik meg, hogy ha valaki esetleg már vásárolt egy terméket és 
akkor azt akarja leellenőrizni, hogy működik, az vagy nem működik. Arról nem is beszélve, hogy a lakásába, vagy a környezetének a 
lakásaiba, a lakásba lévő földeléseket folyamatosan tudja ellenőrizni, hogy akkor a földelések megfelelően tudnak működni a 
lakásában vagy nem. Most ez a teszter úgy működik, hogy először is le tudjuk ellenőrizni a termékeket, a másik meg az, hogy az én 
testem vagy az önök teste, amikor ezzel a földeléssel érintkeznek valóba le van e földelve, avagy nem. Tehát ezeket a termékeket 
most kedves nézők itt a nyári akció keretén belül, hogy ha valaki kettő ilyen terméket vásárol – most az árakról itt az adásban ugye 
nem beszélhetünk – akkor a kettő darab alátéthez ingyen adjuk ezt a teszter készüléket, tehát folyamatosan tudja ezáltal ezeket 
ellenőrizni. Ugyanez vonatkozik a csomagjainkra, és hogy ha látják ott lenn a kedves nézők ott a futócsíkon, ott van egy weboldalunk 
is, ez a földelnijó.hu weboldalunk, ahol nagyon sok információ még ott megtalálható. De ott vannak a termékeinknek a csomagjai, 
tehát, hogy ha valaki valamilyen formában kéri a termékeinknek a kiszállítását, ahhoz a csomagokhoz ingyen adjuk, tehát ajándékba 
adjuk ezt a tesztert, most még egyszer mondom ez a nyári akción belül. Ugyanígy megismételve, tehát hogy ha valaki kettő darab 
alátétet rendel, annak is ingyen adjuk ezt a tesztert hozzá. A másik, amit még mindenképpen szeretnék beszélni kedves nézők, a 
földelés. Ugye a bevezetőben említettem, hogy a kedves villanyszerelők mennyit agyaltak azon, hogy egyáltalán mi a földelés, meg 
miért kell egy földelés a lakásba, meg miért kell ehhez a termékhez. A másik pedig az, hogy ez a három ember alakította ki végül is 
majdnem egy hét alatt azt a földelést. Na mi ehhez szeretnénk egy kis segítséget adni mindenki számára, mégpedig egy ilyen kis 
egyszerű földelő szettel, ami azt jelenti, hogy egy ilyen kis leszúrható acélrúd, amit bárki, hogy ha az ablakon kilógat és a földbe 
beleszúrja, ehhez van egy 10 és fél méteres vezeték, és hogy ha a 10 és fél méteres vezetéket behozza a lakásába oda, ahol a földelő 
terméket szeretné használni, akkor kap hozzá egy ilyen kis kiegészítőt, amit tulajdonképpen csak össze kell dugni és akkor abban a 
pillanatban már megvan neki a földelő és van neki egy olyan konnektorja, amivel csak be kell dugni annak a földelő szettnek, akár az 
alátétnek, akár a derékaljnak a dugóját, még egyszer mondom, nincsen egyiken se áram, hogy árammal érintkezzen, hanem csak a 
földéléssel fog érintkezni, tehát össze kell dugni, és abban a pillanatban már működik is a termék. Tehát ennyi az egész földelésnek a 
kialakítása. És ezt azért mondtam el megint kedves nézők, mert rengeteg olyan lakás van kedves nézők, ahol nem jó a földelés, vagy 
egyáltalán nincs is kialakítva. Nincs is kialakítva, ez kétféleképpen értendő, a 60-70-es években, meg a 80-as, hozzáteszem a 80-as 
években épült lakásokra is. Tehát ezzel az egyszerű szettel ezt megint meg lehet oldani, ezt meg lehet rendelni tőlünk. Tehát 
visszatérve az akcióra, tehát a kettő darab alátéthez adunk egy ilyen ajándékként egy ilyen teszter készüléket, ugyanígy egy ilyen 
csomagtermékhez, tehát hozzáteszem, a csomagtermékhez szintén ajándékba adjuk ezt a tesztert, így aztán mindenki folyamatosan 
tudja ellenőrizni azt, hogy a termékei megfelelően működnek avagy nem. Kedves nézők, időnk fogytán. Még egyszer a 
legfontosabbakat, hogy azokat a környezeti hatásokat, amit évek óta mondok, hogy az elektroszmog milyen problémákat tud okozni, 
ezt teljes egészében kiiktatja az életünkből. kedves nézők még annyi időt szeretnék önöknek még nyújtani, hogy elolvassak egy olyan 
leveleket, hogy valóba ez a földelés mit tud tenni, ugyanis megmondom miért. Mert sokszor kérték tőlünk azt, hogy hozzunk be olya 
– nehezen mondom ki – hozzunk be olyan embereket, akik a terméket használják, és hogy mondják el itt a képernyő előtt, hogy 
valóba ez a termék mit tud. Én mindig ódzkodom ettől és olyan Janus arcúnak tartom ezt a behozok embereket, hogy majd itt 
elmondják, mert tessék elképzelni azt kedves nézők, nyilván el tudják képzelni azt, hogy ha én ide egy embert behozok, akkor ne azt 
mondja nyilván, amit én mondok neki? Tehát ezt nem így működik és nem is szeretem az ilyet. És erre szoktam én mindig azt 
mondani, hogy aki a mi termékünket és a mi munkánkat használja és alkalmazza, minket az hívjon fel, akár így nyilvánosan, akinek 
mi még nem tudtunk segíteni akár a termékkel, akár a munkánkkal. Tehát az hívjon fel bennünket, akinek mi még nem tudtunk 
segíteni. Azoknak, akiknek tudtunk segíteni, hogy ha itt megjelennének, valószínűleg nem férnének be. Kedves nézők, ebből a 
levelekből egy párat megemlítek önöknek mégis, hogy legyen egy kis összehasonlítás. Kezdjük azzal, hogy egy levél azt mondja, „a 
testünk leföldelése legalább olyan fontosságú lehet, mint a levegő, a napfény és a víz és a tápanyagok” írja egy kedves néző, aki ezt 
használja a terméket. A másik azt mondja, hogy „fontosságát tekintve testünk leföldelése egy rangban említendő a penicillin 
felfedezésével, a földeléssel kapcsolatos információk valószínűleg a 21. század legfontosabb egészségüggyel kapcsolatos 
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olvasnivalóját jelenti” írja egy orvos. Még egyet had olvassak fel itt a sokból. Azt mondja, „testem leföldelése hatalmas erősítést 
jelent a számomra és sokat segít abban, hogy a sérülésekből és a fáradtságból gyorsan felépüljek, képes vagyok sokkal erősebben 
visszajönni és sokkal jobban érzem magam” írja ezt egy háromszoros Ironman, triatlon győztes sportoló, versenyző, de van még itt 
egy csomó. Tehát tulajdonképpen a termékeink, hogy milyen hatást tudnak visszaadni az ember részére. Kedves nézőink, ennyi fért 
be az adásunkba. Ott a csíkon látható elérhetőségeinken bármikor bármit lehet kérdezni. Állunk mindig az önök rendelkezésére. Én 
megköszönöm az önöknek a mai napi türelmét és figyelmét, a viszont látásig Isten áldja önöket és minden jót kívánok önöknek! 

7. 2014.09.06. 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. ez az őszi adásunknak az első etapja és én had kezdjem azzal, 
hogy remélem mindenkinek nagyon jól telt a szabadsága, nagyon sokat mezítlábaztak, legalábbis bízom benne, hogy nagyon sokat 
mezítlábaztak és meg tudták tapasztalni azt, amiről mi már itt elég régóta beszélgetünk, hogy valójában ez a mezítlábazás mennyire 
tudja megváltoztatni az embernek a hangulatát, a közérzetét és egyáltalán, mindenünket. Erről szól a mi adásunk, a mi műsoraink. Ezt 
szeretnénk mi megismertetni mindenkivel, ezt a fajta érzést akkor is, amikor nem szabadságon vagyunk, vagy nem éppen a mezőn 
vagy a tópartján tartózkodunk. Kedves nézők a nyár is elment vagy nagyon hamar elment és én kezdeném azzal a mai adásunkat, 
hogy azért érkeztek telefonok és kérdések és én szeretném ezt mindenképpen önökkel megosztani. És kezdeném azzal, hogy jöttek 
olyan telefonok, hogy idős emberektől, hogy a fiamnak vettem egy alátétet, segíteni szeretett volna, hogy a munkahelyén ne érje 
különösebb probléma, de a munkahelyén nem engedték ezt bevinni. Nem tudom kedves nézők, hogy ezt Magyarországon mi és miért 
nem engedheti meg ezt valaki, hogy valakinek van egy egészségvédő terméke, ami az égvilágon senkit nem zavar, semmit nem tart 
föl, akkor azt miért nem lehet használni a munkahelyen, ha éppen a munkatársnak az egészségét meg tudja védeni, sőt had egészítsem 
ki az egészet, nem egyszer mondják azt, hogy őneki ezt ciki bevinni a munkahelyre. Hát ha az egészségünknek a megóvása ciki, akkor 
különösebb hozzátenni valóm nekem nincsen. de nagyon szomorú tények ezek, amiket kettő is, amit elmondtam. A másik meg egy 
olyan probléma, az idősemberek, ugye általában az Echo televíziónak, tehát ezt a műsort is, zömmel idősebb nézők nézik és akkor az 
idősebb nézők szeretnék a családjukat, gyereküket, unokáikat némiképpen védeni. nem nagyon megy. És azért nem megy, mert a 
fiatalok szkeptikusak. hát hogy édesanya, édesapa hülyeség az egész, ne higgye el ezt az egészet. És ennek valóban van egy valós oka, 
még hozzá én ott gondolom, hogy ugye ezek a termékbemutatók nagyon sok kárt tettek, tehát az embereket behúzták, olyan 
termékekkel, hogy esküdöztek égre földre, hogy mi mindent tud az, aztán valóságban meg kiderült, hogy ez nem is igaz. A másik meg 
az, hogy ennek okán meg persze az, hogy a gyerekek féltik az édesanyát, édesapát, hogy ne vásárolj te énnekem semmiféle ilyen 
terméket, mert tudjuk, hogy az úgyse lesz majd jó. Nagyon nehéz kedves nézők nekünk kikeveredni ebből a dologból, mert ez a fajta 
gondolkodás a mai napig érvényes, mert ez a mai napig megy, tehát mai napig tartanak ilyen előadások és hivatkoznak ránk, 
hivatkoznak a Papp Lajos professzorra, hogy igenis mellé állt a különböző fajta termékeknek, ebből az adásból merítve. Kikérjük 
magunknak. Senkinek mi nem adtunk engedélyt arra, hogy ezekkel a termékekkel, termékekkel kapcsolatosan, vagy valami hasonló 
termékkel kapcsolatosan, akár a mi nevünkkel, vagy éppen az ELEKTRO/SOKKK adást, ne adj Isten a mi vendégek, akiket ide 
hívunk, arra hivatkozva adják el a termékeket. ha valaki tud ilyet, nagyon kérjük, hogy hívjanak fel minket, írjanak levelet és 
megtesszük azokat a lépéseket, amik ilyenek szokásos. fontosnak tartottam ezt elmondani kedves nézők, mert mindennapos dolog. A 
másik pedig kedves nézők, hogy visszatérve erre a szkeptikusságra. Azok a fiatalok, akik valóban a fiatalabbak, akik a 
legveszélyeztetettebbek ebbe, ugye a csapda, hogy nincsen színe, nincsen szaga, nem tudom megfogni ezeket a környezeti terheket, 
de itt vannak, óriási mértékbe és teszik a hatásokat az egészségünkre és ezt valahogy átadni annak a fiatalságnak. éppen ezért arra 
gondoltunk mi most már éppen azt hiszem harmadik neki futásra, hogy megpróbáljuk azokat a tanfolyamokat, nem tudok rá jobb szót, 
maradjunk annyiban, hogy tanfolyamokat elindítani, aminek már éppen párszor neki rugaszkodtunk. De most komolyan, mert 
elkészítettük az anyagokat, készen vannak, most jelenleg éppen elfogadás alatt vannak, hogy el tudjuk ezt indítani, és erre a 
tanfolyamra, már kérem önöket, hogy akinek van erre igényük, azok már előregisztrációval jelentkezzen ott a futócsíkon, ami ott alul 
található. És szeptember végén, október elején szeretnénk már ezt elkezdeni, és kimondottan én szeretném, hogy ha jelentkeznének 
orvosok, védőnők, akik gyerekekkel, kis gyerekekkel foglalkoznak, mert nagyon nagy bajban vannak. kedves nézők, akár milyen 
borzasztóan hangzik, a gyermek agyrák egyszerűen, mint a járvány, terjed. Ennek oka van. és ezt tudjuk bizonyítani, hogy mi az oka, 
tehát ezeknek a környezeti hatásoknak. A másik, amire szeretnék rátérni, hogy ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy lakásba, hogy 
ahol én élek, hogy tudjam, hogy valóba hogy az én lakásomon belül és a lakásomon kívül milyen hatások érik. Nagyon-nagyon fontos 
lenne kedves nézők, hogy mindenki ezzel tisztában legyen, mert még egyszer mondom, hogy nincsen színe, nincsen szaga, nem 
tudom megfogni. Tehát nem lehet látni, hogy milyen, csak éppen az én egészségi állapotom, a gyereknek az egészségi állapota nem 
úgy működik, ahogy kellene. A másik pedig az, hogy ilyen alkalmakkor tudjuk mi is bizonyítni a mindenkinek a számára azt 
műszereknek a segítségével és csak műszereknek a segítségével, hogy valóba egy adott lakásba, vagy munkahelyen, vagy 
alvóhelyiséget, tehát adott helyiséget mekkora környezeti teher éri, Még egyszer mondom akár a lakáson belül, akár a lakáson 
kívülről. Nagyon-nagyon fontos lenne ezt tisztába tenni és most itt had mondjam megint azt, hogy vagy hivatkozzak arra, hogy az 
elmúlt évtizedek, amit már párszor elmondtunk, a pálcázással, ingázással, itt tették meg azokat a negatív hatásokat, hogy az 
embereknek elment ettől a kedve. mert ugye el szoktam mondani azt, hogy ha valaki kiejti azt a száján, hogy máma jön hozzám egy 
valaki, aki lakást fog mérni, akkor ezt elmondja tíz embernek, akkor a tíz embernek legalább kilencnek, de inkább tíznek az fog 
eszébe jutni, hogy jön a pálcás ember a kockás füzetével aztán majd itt osztja az észt. Jó lenne ezt egyszer és mindenkorra elfelejteni, 
mert nem erről szól már a mai világ. Tehát itt egy mérés technológiáról van szó, értékekről van szó, direktívákról van szó, aminek a 
határain belül, ha meg vagyunk, akkor nyugodtaknak lehet lenni, hogy nem kell félni, mert akkor az önök lakását se kívülről se 
belülről nem éri olyan terheltség, aminek bármilyen élettani elváltozásokat tudna okozni, vagy éppen a gyereküknek. A gyerekekkel 
kapcsolatban még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ugye kezdődik megint az iskola. Megint nagyon sok gyerek fog majd 
olyan íróasztalon tanulni, aminek lesz ott egy lámpája, aminek lesz egy vezetéke, ami nem jó és egy olyan elektromos vagy éppen 
elektromágneses, aminek van egy trafója is, ad majd ott a gyereknek, ami azt jelenti, hogy a gyerek egy 15-20 percen belül olyan 
dekoncentráltság lesz rajta, hogy mindent fog érteni csak azt nem éppen, amit olvas. És akkor szépen lassan majd a gyerek megint egy 
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olyan szintre jut, hogy sokat kell ott lennie a könyv előtt, mire a kis fejébe megy az a kis tudás, ezt nagyon szépen meg lehetne oldani 
azzal a termékkel, amire mindjárt rátérünk, egy pillanaton belül. Kedves nézők, most már itt vagyunk lassan két éve. Tessenek bízni 
bennünk, ezekkel a termékekkel, mert rengeteg embernek sikerült azt bizonyítani, hogy mennyit tud segíteni ezzel a pofátlanul 
egyszerű földelés. Azért mondom ezt a szót, hogy pofátlanul egyszerű, mert valóban egyszerű és olyan hatásokat tud megváltoztatni 
az életünkben, ami eddig elképesztő volt. És ezzel mindjárt rá is térnék arra a másik kérésre, amit itt nyilvánosan is, meg aztán 
telefonon illetve e-mailen is megkérdeztek, hogy kiért nincs tanulmány ezzel a földeléssel kapcsolatban. Kedves nézők, van. Van, 
csak eddig nem volt lehetőség, hogy bemutassam, hogy ha valaki kérte, akkor azt nagyon szívesen átküldtem e-mailen neki az 
anyagot. A kutatási anyagokból ilyen kis szösszeneteket, hogy mennyi minden van. Én most a mai napra készültem ezekből az 
anyagokból, nem fogom felolvasni, mert képtelenség arra, hogy 10 adás is, hogy ezt az egészet felolvassuk. De jelen pillanatban 
elhoztam ide 14 olyan lektorált kutatási anyag, olyan értelemben, hogy a kutatási intézmények ellenőrizték egymást oda-vissza. És 
ezek a kutatási anyagok kivétel nélkül úgynevezett randomizált, kettős vakteszttel készültek. Tehát, hogy mindenki számára világos 
legyen, olyan kontroll csoportok voltak felállítva, hogy senki nem tudta, hogy ki kap földelést, ki nem. És ennek a méréseknek az 
alapján jött meg az az eredmény, amik itt vannak előttem, amit képtelenség valakinek átadni, de ha valaki kéri ebből nagyon szívesen 
átadjuk az eredetit is, mert nem titok. Sőt nagyon büszkék vagyunk rá. Sőt kedves nézők, had mondjak egy még fontosabbat, hogy 
éppen most a héten történt meg az, hogy Amerikában – megint hol – Amerikában bemutatták azt a filmet, ami kimondottan a 
földeléssel foglalkozik, és ezt a National Geographic filmvállalat késztette, közel másfél órába. Ebbe a filmnek az elkészítésében 
többek között részt vett az a dr. Steven Sinatra, az a kardiológus, akit már az adásokba egy párszor emlegettünk, és ennek a fia, aki 
szintén részt vett ennek a műsornak az elkésztésében, és ennek a filmnek volt a bemutatója és hamarosan megjelenik dvd változatba. 
És én megpróbálok a kollégámmal, aki ebbe a cégbe a másik ügyvezetője elkövetni mindent azért, hogy ez a dvd valamilyen úton 
módon ide Magyarországra idekerüljön és remélem, hogy le tudjuk fordítani, vagyis remélem hogy lesz rá lehetőségünk, vagy ha 
nem, akkor kikérjük majd valakinek a segítségét ebben, ha más nem feliratozni, vagy valamilyen módon kommunikáltatni a kedves 
nézőknek, hogy mi is át tudjuk adni önöknek adni ezt a bizonyítékot is. Tulajdonképpen ennek a filmnek is az a lényege, hogy 
tudományosan alátámasztani kép eszközökkel vagy kép anyagokkal, hogy valóba a földelésnek mekkora, mekkora óriási hatása van 
ebben a világba. Tehát hogy mennyi fájdalmat, mennyis szenvedést tudna ez a földelés pillanatokon belül megoldani. Annyi még az 
érdekessége ennek a filmnek, hogy az Apolló 24 asztronautái közül egy Glenn Mitchell asztronauta is, aki most már elég idős korban 
van, részt vette ennek a filmnek az elkészítésében is, tehát elég sok segítséget adott, ahhoz hogy valóban minden érthető legyen. 
Kedves nézők, meg is mutatnám, hogy ha szabad ezt a Davidnek a címlapját, ha a kedves kollégákat megkérhetem, akkor egy kicsit 
közelebbről. Így fog kinézni ennek a borítója, ennek a földelésnek, hogy valóba tudjuk bizonyítani, hogy tessék, íme, az egyik 
tudományos bizonyíték arra, hogy valóba ez a földelés mi mindent tud. A teljesség igénye nélkül egy párat had említsek meg, hogy 
melyek azok a kutatási anyagok, hogy címszó alapján, hogy valóba a földelés mi mindenre, milyen szerveinkre tud hatni. Az első, 
„Különbségek a vérben a kreatinin koncentrációt földelt termékek folyamán elvégzett vizsgálatok anyagoknak a bemutatásával”. 
„Földelés a test csökkenti a test viszkozitását.” Ugye, amit sokszor elmondtuk már, hogy az összecsoportosulásokat hogyan tudja 
megszüntetni, vagy hogyan tudja összesűríteni a környezeti hatásoktól, a különböző nehézfémektől, a tápanyaggal bevitt, amit 
növényi védőszerek jelenlétével. Ez mind tulajdonképpen a szervezetünket, hogy mondjam, egy pozitív terheltséget teszi és hiányzik 
ennek az ellentételezése, ennek a pozitív terheltségnek, még hozzá, a földnek a negativitását, a negatív elektronjai, amit nem tudunk 
bevinni. Azért is nem tudjuk bevinni, mert ugye az ötvenes években felváltottuk a bőr cipőinket műanyag cipőkre, meg gumicipőkre. 
A környezetünket ugye elkezdtük jó alaposan vasbetonozni, különböző járólapokkal, műanyagokkal, egyebekkel tehát valóba teljesen 
elzártuk magunktól azt, amit a jó Isten nekünk teremtett az egyensúlynak a megtartásához. Folytatnám még egy párral, egy pillanatra 
még visszatérve a vérnek a viszkozitására. Egy két hete kaptam egy történetet egy kedves telefonon, kedves nézőnknek a telefonján. 
Hogy én képzeljem el, hogy az édesapja, aki hetven valahány éves volt, nagyon nagy beteg volt és a fájdalmakat már nem tudta 
elviselni, úgy hogy egyik hajnalban felvágta az ereit és ennyi történt, hogy felvágta az ereit, csak hogy a vér nem folyt ki, mert olyan 
sűrű volt neki a vére, hogy egyszerűen nem tudott kifolyni és egyszerűen nem tud, most tessék elképzelni, hogy egy ilyen sűrű vér 
mennyi problémát okoz annak a szerencsétlen embernek. És én ezt mondom, kedves nézők, hogy a környezeti hatások eredménye, 
hogy ez történik az érfalakon keresztül, meg aztán a vérlemezkék pólusváltásán keresztül, hogy összecsapódnak a vérlemezkék és ez 
sűríti be nekünk a vérünket. És ezt elmondtam az előző adásokban, és az ezt elmondtam az előző adásokba, azt jelenti, hogy bárki az 
Echo televízió archívumában bármikor vissza tudja nézni az interneten keresztül., ha akarja. De azért nem akarom magam ismételni 
ebbe az adásba, csak bizonyítani azt, hogy mi mindent tud az ilyen besűrűsödött vér, tehát e szív- és érrendszeri betegségek egyik 
meghatározója és okozója. A másik, amit már megint csak nagyon sokszor emlegettünk itt az adások alatt. Az a bizonyos kortizol 
szint megváltozása, ami azt jelenti, hogy a mellékvese kortól függetlenül merül ki szépen lassan mindenkinél. Nagyon sok probléma 
van ezzel, ez a mellékvese kimerülés okozza a különböző vérnyomás elromlását, a cukorszint elromlását, a fehérjéknek, tehát a 
lipideknek az elromlását, tehát sok minden mást. És megint visszatérve, hogy 45 perc, tehát 45 perc földelés után ezek a szimptómák 
meg tudnak szűnni. Megint csak had hivatkozzak a honlapunkra, ahol ott vannak a klinikai tanulmányok, ahol ott vannak a fényképek, 
képek, amikkel be tudjuk úgy bizonyítani, tehát képalkotásokkal hogy ilyen volt, ilyen lett. 45 perc után, 30 perc után, 1 nap után. 
Megint csak egy releváns bizonyíték arra, hogy valóba mekkora jelentősége van a földelésnek. Kedves nézők, szeretném bemutatni a 
termékeket, amit már bemutattam önöknek és minden adásban meg fogom mutatni, hogy melyek azok a termékeke, amelyek 
mindezeket tudják. Kezdjük az alátéttel, amit alátétnek fogunk hívni ezután is. Mert ez az alátét van a nappali állapotban, gondolok itt 
a munkahelyre és az elején említett gyerekek, akik az iskolás gyerekek, akik ha egy ilyet használnak a tanulás ideje alatt, én 
garantálom, hogy sokkal, de sokkal hamarabb megtanulná, amit tanul, másrészt meg nem lenne egy órával később olyan fáradt, hogy 
alig lehet életet lehelni bele. Nem beszélve arról, hogy egy idő után szokták azt mondani, hogy az én gyerekem ilyen kapacitással 
rendelkezik. Kedves szülők, ezt ne tessék elhinni, mert ez nem igaz. A gyerekek sokkal többet tudna, csak szeretnék, hogy azt a 
környezete megteremtenénk a számukra, hogy valóba ezt teljesíteni tudják. Ennek az alátétnek a mérete egyébként ez 25 cm széles és 
68 cm a hossza és egy nagyon kellemes anyagból készült, és ez az anyag, amit itt forgalmazunk jelen pillanatba, tudja azt, hogy 
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működik rajta az egér, tehát az egeret is nyugodtan mozgathatjuk rajta. És akkor abban a pillanatban már valahogy hozzá tudunk érni, 
ugye ez van nappali állapotban, de ezt nyugodtan lehet a televízió előtt a fotelben használni, akárhol ráteszem a kezemet vagy a 
lábamat, ugyanezeket a hatásokat el tudjuk érni. A másik, ami kényelmesebb, az az éjszakába a lepedőnek a használata. Annak a 
mérete 90 cm széles és 2 m a hossza. Egy nagyon szép anyagból készült, elég komoly mennyiségű anyag van abban, hogy ezeket a 
földelő hatásokat el tudja érni. hogy ezeket a földelési hatásokat be tudjuk bizonyítani, hogy tényleg földelnek és tényleg működnek, 
ezért továbbra is forgalmazzuk azt a tesztert, amivel ezt az egészet lehet bizonyítani, és hogy ez a termék valóban működik e, vagy 
sem. Na, most erre a teszterre szeretnék visszatérni, mert itt megint elég sok elég sok magyarázkodás volt a következő ok miatt. Ugye 
van először is ez az alátét, aminek a méretét említette, ugye 25 centi széles és 65 centiméter hosszú. Egy olyan vezeték van hozzá, ami 
körülbelül, nem hogy körülbelül, hanem pontosan 100 kiló Ohm az ellenállása, ami azt jelenti, hogy ebben áram nem tud folyni. Tehát 
egy ilyen védelemmel is rendelkezik. Na most ennek a nagy Ohm mennyiségnek egész másképp van beállítva a tesztere és a mérése 
is, ami azt jelenti, hogy ha én le akarom ellenőrizni, akkor tulajdonképpen ha ez a zöld kis gomb kigyullad, akkor az azt jelenti, hogy 
teljes egészében földelve vagyok én is, meg a termékem is jól működik, meg az a konnektorba, amit bedugtam, tehát azt a földelt 
konnektrot, tehát a dugóját, tehát így néz ki ez az adapter, amit bedugunk a konnektorba. Tehát ez a két kis műanyag, tehát az 
árammal nem érintkezik, ez csak kimondottan azért, hogy stabilan tudjon állni a konnektorba. Csak a földelési rész érintkezik a 
konnektorba, és a földelés tudja nekünk azt nyújtani, amiről beszélünk itt az adásokba. Tehát hogy ha ez folyamatosan ég, akkor a 
termék tökéletesen működik. A lepedőknél ez annyiban változik ez az egész, hogy ugye nagyobb a felület, mert közel két 
négyzetméter kell, tehát ott több időt kellene eltöltenem, másik pedig az, hogy működik vagy nem, semmi mást nem kell tenni, mint 
ahova be van patentolva a dugónak a vége, tehát a lepedőre, tehát itt van egy ilyen patent, ez a patentot hogy ha én hozzáérek, akkor 
annak szintén hogy ha folyamatosan ég, akkor nyugodtak lehetünk, hogy a termék megfelelően működik. Tehát önök akkor 
földeléssel fognak ellátni a szervezetüket. Ez azért fontos kedves nézők, mert amióta ezeket a tesztereket mi forgalmazzuk, azóta 
kiderült jó pár helyen, ahová a terméket is vettek és kaptak, hogy úgy tudták, hogy ott megfelelőképpen működik a földelés, aztán 
amikor megkapták a tesztert kiderült, hogy nem igaz. Sőt olyan is előfordult, hogy nem is olyan régen épült lakásban mindenhol 
rendben volt minden, csak éppen ahol a hölgy, tehát a feleség feküdt, annak a konnektorából a földelés ki volt csúszva, tehát nem 
megfelelően volt a kontaktja, ezáltal nem is működött. Tehát hogy ha nem lett volna a teszt, akkor szent tudatban van egyfolytába, 
hogy őneki tökéletesen működik a földelés és akkor előbb utóbb reklamált volna, hogy őneki ez semmit nem segít, mert ő semmit 
nem érez. Még az a szerencse, hogy rosszabbat nem érzett, mert hagy mondjam el, akkor ha valakinek ez úgy van, akkor majdnem azt 
mondom, hogy többet kap ha nem működik a földelése, mintha nem lenne ott semmi alatt. Tehát és ez a termék ez a két négyzetméter 
gyűjti azt, ami esetleg nincs is ott. Tehát épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki teljesen tisztában legyen azzal, hogy amibe 
bedugta ezt a konnektort, vagy dugót, ami földelt termékkel kapcsolódik, annak a ellen, tehát a konnektor az valóban megfelelő 
földeléssel kell rendelkezzen. Kedves nézők, had mondjam el, hogy nagyon fontos küldetést is teljesítünk mi, mondom én magamnak. 
Mert tehát nagyon sok helyen megoldottuk ezeket a földeléseket lakásokba, ahol úgy tudták még egyszer mondom, hogy jó a földelés 
aztán kiderült, hogy nem igaz. Nagyon sok olyan hely van még mindig, ahol egyáltalán nincsen semmifajta földelés. és ahol nincsen 
semmi fajta földelés, oda szeretnénk segíteni azzal a termékünkkel, ami tulajdonképpen megoldja ezt a problémát és ehhez nem kell 
különösebb szakember, mert egyszerűen csak le kell bökni ezt a kis pálcát valóba ki az ablakon keresztül le a földbe. Ehhez van egy 
közel 10-11 méter hosszú vezeték és ennek a vezetéknek a végére kell bedugni azt a földelt részt, amibe csatlakozik ez, mutatom, és 
akkor itt a végén van egy olyan konektor kialakítva, amibe nyugodtan be lehet akár egy hosszabbítót is dugni és abba aztán bele lehet 
tenni a termékeket, a terméknek a dugóit és akkor tökéletesen működik az a föld. 100 %-osan működik ez a föld. De ez is a 
termékeinkhez kiegészítésként tudjuk adni. Itt szeretném elmondani kedves nézők azt is, hogy ugye már augusztus 31-ig tartott ez a 
nyári akcióink, amit a kedves nézőknek nyújtottunk. Én tegnap konzultáltam a másik társammal és abban maradtunk, hogy egyelőre a 
cégnek a könyvelése elbírja azt, hogy továbbra is tudjuk a akciókat nyújtani, de ezt mindenki számára egyébként fenn lesz a honlapon 
is, ami elérhető ott a futócsíkon, a termékek mellett a csomagok mellett oda lesz melyikhez milyen ajándékot adunk. Itt az itteni, amit 
bemutattam vagy a teszterből, vagy a földelésből. Lehet választani. De még egyszer mondom, ez akár telefon megbeszéléssel, vagy 
éppen az e-mail, a honlapunkon a termékek mellett oda lesz írva. A honlapunkra még egy szót had mondjak. Elkészítjük most az új 
honlapunkat, ami különböző telefonnak az applikációjából is meg lehet majd tekinteni. Egy teljesen átmodernizált honlapunk lesz 
még több tartalommal, még több lehetőségekkel, blogokkal, hogy akár hetente tudjuk frissíteni az információkat és az információkkal 
önöket ellátni. Kedves nézők ez a két termék jelen pillanatban is mindenki számára elérhető és én kérem önöket, hogy ezt az egyszerű 
megoldást a betegségekre, amit már számtalanszor elmondtunk, tegyék meg és tényleg bízzanak ebben a termékben, mert 
bizonyítottak két év alatt, hogy valóba mennyi ember tudta az egészségét, a problémáját megoldani. Továbbra is ezeket az embereket 
majd megpróbáljuk valahogy elérni, hogy ezekhez az információkat ők is el tudják mondani. Egyet viszont mindenképpen gyorsan 
még szeretnék önöknek felolvasni. Ez egy orvos küldte nekünk nem régen, aki azt mondta, hogy több mint 30 orvos, mint általános 
orvos. „Soha semmilyen segítséget nem tudtak adni a diabeteses neuropathia betegeinek. Nincs orvos, aki tudott volna ezen segíteni. 
Minden amit tehettünk, megpróbáltuk optimalizálni a vércukor szintet és ez sűrűn ellenőriztük. De ez nem oldotta meg a zsibbadt 
lábat, azt a fájdalmas lábat, amit éjjel még a takarót sem tudott elbírni. A földelés ezt teljes egészében ezt megváltoztatta.” Kedves 
nézők, ezt tudják a termékünk. Nekünk a műsorunk, ennyi körülbelül az adásunkba. És én köszönöm szépen az önök figyelmét, 
köszönöm a türelmét, Minden információt a weboldalunkon továbbra is megtalálnak. Isten áldja Önöket, a legközelebbi viszont 
látásig a legjobbakat kívánom önöknek.  

8. 2014.11.08. 
A műsorban az alábbi feliratok olvashatók. 
Televíziós vásárlási műsorablak 
ELEKTRO SOKKK 
Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00-18:00) 06-70-940-3164  
SMS: 06-20-916-0583 www.foldelnijo.hu  

http://www.foldelnijo.hu/
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ÜNNEPI AKCIÓ! Ha november 1. és január 31. között 2 csomagot rendel, a hamradik csomag árából 25%-ot átvállalunk. Egy 
csomag tartalmaz egy lepedőt és egy alátétet. Plusz ajándék teszter minden csomaghoz.  
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 
Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézők. Ez az ELEKTRO/SOKKK adásunknak az a 
fajta adása, amiben tulajdonképpen megint termékekkel fogunk foglalkozni. és úgy terveztük, hogy ebben az évben, januárig, ez lesz 
az utolsó adásunk, amiben termékekről fogunk beszélni. Kezdeném azzal, hogy én a tegnapi nap folyamán megint egy nagyon 
szomorú hírt olvastam. Gondolom önök is egy jó páran még a hírekből, hogy megint a világviszonylatban harmadikak vagyunk 
abban, hogy a rákbetegségekkel kapcsolatban milyen problémákat tudunk saját magunknak megteremteni. Kedves nézők, azért 
mondom megint egy kicsit ilyen dadogva, mert elkeserítő ez az állapot, hogy tulajdonképpen megint ilyen naponta fogad bennünket, 
amit naponta hallunk. Gondolok itt arra, hogy megint, azt mondom majdnem, hogy kortól függetlenül, hogy hát egyszer úgyis 
valamiben meg kell halni, meg tudják az ehhez hasonló mondatok, ami elkeserítő komolyan mondom, mert ezek, amiket itt már 
második éve próbálok a kedves nézőknek átadni itt az elektromosság okán és egyéb okán, ez nem a gépkocsit fogja tönkretenni, nem a 
lakást fogja tönkre tenni, hanem önöket. És mi hiába mondjuk, mert süket fülekre talál jóformán. Ezért mondtam azt, amikor olvastam 
ezt a hírt, hogy Magyarország világviszonylatban harmadik a rákos megbetegedésekkel kapcsolatosa. Elkeserítő. Kedves nézők, 
elnézést, hogy olyan borúsan kezdem ezt a napot, de ebbe szeretnék segíteni, megváltoztatni, tovább folytatjuk ezt a harcot, ha lehet 
ezt egyáltalán harcnak nevezni, hogy mindenféleképpen kihozzuk magukat ebből és odafigyeltessük önöket az egészségükre. Nem 
győzzük mondani, hogy valóban ez a megváltozott világ, ez a technikailag megváltozott világ mennyire megváltoztatta a mi egészségi 
állapotunkat is. Erről most nem akarok sokat beszélni, mert a másik adások erről szólnak, továbbra is fogjuk folytatni ezeket az 
adásokat és továbbra is fogom hívni azokat a szakembereket, akik továbbra is nagyon sokat fognak nekem ebben segíteni, de 
remélem, hogy főleg önöknek. Tehát a mai nap én azzal szeretnék főleg foglalkozni, hogy mindezeket hogy lehet megúszni, hogy 
lehet kezelni, és hogy lehet a családomat egy olyan védelembe helyezni, hogy valóba igazából biztonságból érezhesse magát. 
Beleértve a kicsitől egészen az idős emberig. Sőt az idős emberekkel kapcsolatosan csak zárójelben annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy a legjobban még ők bírják most is, és kijelenthetem, hogy a tapasztalatok alapján valóban, ők bírják a legjobban ezt az 
idézőjelesen mondom, gyűrődést, mert az idősebb korosztály és ide kell most már sorolnom magamat is, volt olyan időszakunk, tehát 
az életünknek a háromnegyed része, amiben ezzel jóformán egyáltalán nem kellett foglalkozni, mert nem volt. Most meg szó szerint 
mondom, úgy nyakon vágtak bennünket ezzel az egésszel, és visszatérve az idősebb korosztályra, tehát nekik van végülis egy olyan 
egészségügyi alapjuk, hogy sokkal jobban tudják kezelni és kompenzálni ezeket a terheléseket. Viszont akivel továbbra is nagyon 
aggasztó a probléma, nekem ez most már vesszőparipám, a gyermekeink. Mert egy ma született kisgyermeket sajnos úgy vágunk 
nyakon ezekkel a környezeti hatásokkal, amiről szoktunk itt beszélni, hogy azt senki föl nem tudja fogni ép ésszel. A másik és itt 
megjegyezném azt, hogy azok a tudósok és azok a szakemberek, akik tényleg most már meg kellene most már szólalni, azok 
hallgatnak, vagy mondják éppen azokat, amiket éppen nem kellene mondani, és elképesztő kedves nézők, megmondom, hogy miért. 
Az hogy itt egy kicsi ország vagyunk, és Magyarország, ezt a kis országot miért nem lehet igazán korrekt véleményekkel segíteni, 
hogy valahogy tegyél valamit érte, mert más nem fog rajtad segíteni. És ebbe kérjük továbbra is a segítséget, és remélem, hogy 
meghallják előbb-utóbb, hogy meghallják azok a szakemberek is, akik tényleg egy kicsit Pál fordulatot fognak venni és mellénk 
fognak állni ebben a láthatatlan harcba. És azért mondom, hogy valóban láthatatlan harcba, mert ez a legnagyobb csapdája ennek az 
egésznek, hogy ugye amiről mi beszélünk, annak nincsen színe, nincsen szaga, nem tudjuk megfogni, és itt van a legnagyobb baj. De 
visszatérve a mai napra kedves néző, én azt szeretném a mai napon is önöknek bemutatni, hogy mindezeket, amiket itt éveken 
keresztül, most már két éven keresztül folyamatosan mondok itt az elektromosság és az elektromágneses sugárzással kapcsolatosan, 
hogy kell védekezni és hogyan lehet megoldani. A jó isten megadta ezt a segítséget, hogy valóba tudjuk védeni magunkat és valóban 
tudjuk segíteni az egészségünknek a tángálását és ez olyan egyszerű majdnem, mint a pont ez a megoldás. Sőt azt mondanám, mint 
ahogy szoktam mondani, hogy pofátlan egyszerű ez a megoldás, semmi más nem kell, mint egy valóba hivatalosan – a hivatalos azt 
jelenti, hogy valóba mérhető állapotba – leföldelni magunkat. Vagy ha megvan a lehetőség, csak sajnos az a baj, hogy az az időszak 
nagyon kevés egy év alatt, minél többet mezítláb kinn tartózkodni a földön. Voltak aggodalmas levelek, hogy hát igen, ha kimegyünk, 
akkor majd fölfázunk, aztán akkor meg különböző vese problémánk lesz, meg húgyúti problémánk lesz, kedves nézők tessék elhinni, 
nem lesz semmiféle ilyen problémájuk, mert annál sokkal többet fog az a föld anya segíteni önöknek, hogy bármilyen ilyen 
előfordulhasson. Természetesen nem a téli időszakra gondolok, hogy valaki mezítlábazzon. Most el is indult, világszerte és nyugodtan 
mondhatom most már, hogy világszerte az a forradalom, az a mezítlábas forradalom, hogy egyre több szakember és orvosokra 
gondolok itt és egészségügyi dolgozókra, hogy egyre jobban népszerűsítik azt, hogy valóba a földelésnek mekkora hatása van. Én a 
mai nap is itt egy párat be fogok olvasni majd, hogy a kutatási eredményeknek a sokasága, jelen esetben 14 darab van itt a kezünkben, 
ami visszaigazolja folyamatosan, hogy ennek az egyszerű földelésnek valóba pillanatokon belül majdnem azt mondom, hogy milyen 
élettani hatása tud lenni az emberi szervezetre. A szervezetnek az élettani hatásaira. Kedves nézők, én bele is vágok és elkezdem 
mondani ezeket a termékeket, aztán utána még kiegészítjük ezekkel a kutatási eredményekkel meg egyéb információkkal. Kezdeném 
azzal, hogy tulajdonképpen ennek a földelésnek mi is a lényege. Az, hogy tulajdonképpen a természetes háttérsugárzáson kívül, ami 
jelen van az életünkben, a mesterséges sugárzásokat, az előbb utóbb az életünkben az úgynevezett testfeszültségként jelenik meg. És a 
testfeszültséget tudjuk, hogy mi. Már jó párszor az adásokban is megtettük ezt, hogy megmértük itt a nézők előtt. De ezzel most itt 
nem akarjuk eltölteni az időket, mert nagyon sok időt elvesz, és akkor nem tudunk beszélni arról, amiről kellene. Tehát azokat a 
méréseket tudjuk bizonyítani, hogy tulajdonképpen valóban pillanatokon belül egy civilizált helyen, akár ebben a stúdióban, vagy 
éppen az önök munkahelyén, vagy éppen az ágya mellett, milyen pillanatokon belül az emberi szervezet fel tud töltődni ezeknek a 
hatásával, amit még egyszer mondok, tudunk mérni. Most ezeknek a méréseknek a hatására, tudtuk ezeket a termékeket produkálni, 
hogy valóban milyen gyorsan tudjuk ezeket a hatásokat eliminálni, tehát a testünkből ki tudja vezetni ezeket a testfeszültségeket, a 
másik talán az, ami még fontosabb, amire rájött a világ is már azóta, hogy azok az elektronok, amiket tulajdonképpen a földnek a 
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felszíne tartalmaz, tehát amikor mi mezítlábaztunk, akkor ezt automatikusan megkaptuk és ettől elzártuk magunkat, ugye kezdődött az 
50-es években azzal, hogy műanyag cipőket gyártottak és azt húztuk fel, utána jöttek a gumitalpú cipők, teljesen eltoltuk magunktól 
ezt a földelési lehetőséget. A másik az, hogy eljutottunk egy olyan korba, hogy nem megyünk már ki mezítláb, mert hátha piszkos lesz 
a lábam meg, mint ahogy említették, hátha esetleg fölfázok a földnek a hatásától. tehát erre készültek ezek a termékek, és visszatérve 
és ezeket az elektronokat tudjuk a szervezet számára bevinni és tulajdonképpen egy úgynevezett elektron egyensúlyt kialakítani a 
szervezetben. Ennek a tervnek az első eleme volt, amivel indultunk annak idején, hogy a munkahelyekre, hogy tulajdonképpen egy 
ilyen műanyag lap, vagy nem is műanyag, hanem bőr, teljesen bőr az egyik oldala, meg van ebben természetesen más is, aminek a 
mérete 25 cm széles, és 68 cm a hossza és ezt tulajdonképpen bármilyen számítógépes munkaasztalra oda lehet tenni, lehet rajta 
használni nyugodtan az egeret, tehát egér padként is lehet használni, és ha ehhez bármely ponton egy kicsit is hozzáérintem a 
kezemet, a testemet vagy bármimet, abban a pillanatban ez a testfeszültség a testemből el tud menni és a testemet el tudja látni 
ezekkel a szabad elektronokkal ami tulajdonképpen még egyszer mondom egy elektron egyensúlyt fenn tud tartani ezáltal. Ha az 
elektron egyensúly megvan, akkor nem tudnak keletkezni szabad gyökök, és ha szabad gyökök nem tudnak keletkezni, akkor nem 
tudnak keletkezni gyulladásos helyek. Mert miért is? Hogy van ez a szabadgyök? Ugye ezek tulajdonképpen aszimmetrikus 
molekulákról beszélünk, ami tulajdonképpen elektronhiányos és keresi az elektronpárját, de hol keresi az elektronpárját? Mindig az 
egészséges sejteknél. És addig bombázza az egészséges sejtet, amíg el fogja lopni az elektronját, igen ám, csak mire ezt megteszi, 
addigra szépen lassan azt az egészséges sejtet tönkre teszi. És ahol ilyenek megtörténnek, márpedig naponta sajnos nagyon sokszor 
megtörténnek, keletkeznek úgynevezett gyulladások, gyulladásos helyek, lokálisan és ugye ennek előbb-utóbb az a következménye, 
hogy ilyen degeneratív problémákat indít el, a degeneratív problémák sokaságát, sőt ilyen neurodegeneratív problémákat, amit megint 
csak zárójelben kedves nézők had jegyezzem meg, hogy az ilyen Alzheimer, Parkinson, sclerosis járványszerűen terjed, elképesztő. 
Sőt van egy ugye újabb, ami ugye nem véletlenül öntözgetik magukat a sztárok, celebek, meg most már ugye politikusok is jeges 
vízzel, hogy felhívják a figyelmet egy bizonyos új betegségre, erre a bizonyos ALS betegségre, ami az amiotrófiás laterálszklerózis 
betegségről beszélünk, vagy úgy is emlegetik a világban most már, hogy Lou Gehring betegség, ami tulajdonképpen egy 
kosárlabdázóról indították el, mert ő volt az első, akit jegyeztek ebben a betegségben. Ez egy kegyetlen betegség kedves nézők, mert 
tulajdonképpen az összes motorikus idegrendszer szépen lassan lebénul, ami azt jelenti, hogy nem működik a szív, nem tud lélegezni 
ezért szépen lassan megfullad, ez egy kegyetlen egy betegség ez. És még egyszer mondom, ez is egyre jobban terjed és bizonyítható 
és tény, tények alapján bizonyítható, hogy ennek az egyik legfontosabb előidézője sajnos az elektromos és az elektromágneses terek 
sokasága. És emiatt mondom, hogy most már jó lenne komolyan venni, emiatt is. A másik pedig hogy nem véletlen volt egy Richard 
Feimann, így hívták ezt a professzort, azt mondta, hogy amikor a test potenciája egyenlő a Földnek a potenciájával, onnantól kezdve 
megindul a szervezetben egy öngyógyító, egy egyensúly kialakító hatás. És ez így is van. És hát úgy nevezték el a Földnek ezt a 
segítségét, ezt az elektronos segítségét, hogy G vitaminoknak. A G az azt jelenti, hogy a görög mitológiában a Föld anyát, azt Gaiának 
nevezik és ez a Gaiának a kezdőbetűjéből lett ez a G vitamin. Tehát ha felmegyünk egy internetes honlapra, a mezítlábas 
egészségügybe, akkor már jóformán csak úgy nevezik ezt a segítséget, ezt a szervezet számára rettentő gyors segítséget, hogy G 
vitamint kap az emberi szervezet. És kedves nézők most már mi is itt a televízióba, az Echo televízióba, hogy második éve mondjuk 
mondjuk a magunkét, hogy milyen fontos az elektromosságra odafigyelni és ennek a megoldása legfőképpen. De nagyon lassan megy 
ám, higgyék el nekünk ez a fajta odafigyelés, mert továbbra is megvan az az óriási mértékű, főleg a fiataloknál, a húszon éves 
korosztálynál az az óriási szkepticizmus, hogy ez biztos nem igaz, megint egy újabb hülyeség. Valahol ezt megértem kedves nézők, 
mert annyi ostobaságot nyomatnak az embernek, hogy az elképesztő, persze aztán meg kiderül, hogy annak semmi köze az 
egészséggel kapcsolatosan és ez az egészséget megoldó ipar egyre nagyobb, tehát mindenki itt akar valahogy megélni és elképesztő a 
káosz, és ezért meg is értem, hogy most már mindenben kételkednek és itt erre szokták azt mondani, hogy a mosóvízzel kidobjuk a 
gyereket is. Tehát azok a termékek is beleesnek sokszor, amik valóba igazán tudnának segíteni. Ezért próbáltuk azt is elkezdeni, és 
folyamatosan itt önöknek is átadni, hogy szeretnénk olyan tanfolyamokat indítani, hogy valóban műszerekkel megmutatni, mert addig 
nehéz valóban, hogy miről is beszélek én itt, hogy hogyan is terheli a szervezetet ez kívülről indukált elektromos és elektromágneses 
mező. Mert a műszerekkel meg tudjuk mutatni, hogy nézd meg, ezt kapod, ha meg ezt nem csináljuk, akkor nem fogod megkapni, 
akkor nem terhel. Tehát teljesen máshogy működik az emberi agy is, mert akkor már vizuálisan látja, hogy a fenébe, akkor ez tényleg 
valami lehet ennek az egésznek, vagy oka lehet annak, hogy én ilyen rosszul érzem magamat. A másik, hogy a rosszul érzem 
magamat, még annyit gyorsan had mondjak, hogy nem egyszerű megtölteni, gondolom önök is tapasztalták már, ha más nem a 
családjuk valamelyik tagjánál, hogy jár az orvoshoz, jár a természetgyógyászhoz, csak éppen az egészségével nem jön egyről a kettőre 
és én itt kijelentem, hogy ha valóba ezek a terhelések ott vannak az önök életébe, akkor nem is fog menni egyről a kettőre és ezért 
mondom folyamatosan azt is, hogy és nem győzőm ezt itt adásonként megerősíteni, hogy tulajdonképpen mi ezekkel a termékekkel 
letesszük azt az alapot a mindenki számára, ami az egészségének a megtartására is ez az alap. A másik meg, ami valóban még 
fontosabb, hogy ha valakinek van valamilyen problémája, akkor annak a problémának a megoldásához is ez az alap. Mert erre már 
aztán bármilyen, majdnem azt mondom, bármilyen protokollt fel lehet építeni, mert valóba akkor van annak egy alapja és van akkor 
annak a bármilyen kezelésnek, kiegészítőnek értelme, mert nem fog elveszni, nem fogja tönkre tenni az a külsőleg indukált hatás. 
Tehát visszatérve kedves nézők egyszer a számítógépes munkahelyekre ajánljuk ezt az alátétet és én nagyon-nagyon szeretném 
ajánlani, itt vannak az ünnepek, azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akinek vannak unokájuk, gyerekük, mert számos, sőt naponta 
tapasztalom azt, hogy a gyerekek olyan asztalok, helyek mellett tanulnak, ahol óriási nagy az úgynevezett elektromos térhatás, és az 
elektromos sugárzásnak a hatása. És tessék elhinni nekem, hogy ezek a gyerekek hiába tanulnak, hiába vannak ott órákon keresztül a 
könyv előtt meg a könyv fölött, hogy ha ezek a terhelések ott vannak a kis agyán, a kis fején, akkor higgyék el nekem, órákon 
keresztül ott lehet, csak egy idő után már fogalma sincs, hogy mit olvas meg miről is van szó. És akkor másnap elmegy, számon kérik, 
és akkor hiányosan tudja ezt az egészet. Mit fognak mondani? Elnézést kérek mindenkitől, hülye a gyerek. Nem, nem ő az, hanem mi 
tettük őket azzá. És ezen kellene változtatni. És még egyszer mondom a Karácsony alkalmával, hogy mindenki vásárol mindenféle 
sokszor hülyeséget, itt van egy olyan, amivel valóba tudjuk a gyereket segíteni egészségébe is, és ki merem jelenteni, akár a 
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tanulásában is. Hogy egész máshogy fog tanulni, gyorsabban fog tanulni, és amit meg fog tanulni, az meg is fog maradni a kis fejébe. 
Még egyszer mondom, ezt tapasztalatok alapján mondjuk. Ennek a kis alátétnek a használata javasolt úgy is, hogy ha valaki esetleg 
éppen ül a televízió előtt, és a televíziónak a foteljára ráteríti ezt és odaér a kezével, akkor is egészen addig, amíg ezen tartózkodik 
ugyanezt a hatást meg fogja tudni kapni, hogy kivezeti belőle ezeket a testfeszültségeket és folyamatosan ellátja egy elektron 
mennyiséggel, ami eliminálja ezeket a szabadgyököket és ha eliminálja a szabadgyököket, akkor nem lesznek gyulladásaik és nagyon 
gyorsan ezek meg tudnak változni. Ennek van egy éjszakai változata, hogy ugye nagyon fontos, hogy úgy tudjunk az éjszakában 
pihenni, hogy valóba a szervezetünket semmiféle terhelés ne érhesse. Mert ha nem éri terhelés, akkor valóba a szervezet tud pihenni, 
tud regenerálódni, tehát azokat, amiket napközben összeszedtünk problémákat, ezt az éjszakába a szervezet képes kijavítani, de csak 
akkor, hogy ha valóban nem éri a szervezetet terhelés. De hogy ha éri, akkor azzal van elfoglalva, hogy azt a fajta terhelést 
folyamatosan tudja kompenzálni, egyensúlyban tartani a szervezetünket és akkor ezek a javítások nem tudnak megtörténni az 
éjszakába. Na, most a másik, visszatérve az éjszakába, van ez az úgynevezett derékalj, ami egy elég vastag, egy három rétegből álló 
anyag. Egy ezüstös anyag és a belsejében is egy külön anyag van, ami ugyanezeket a paramétereket tudja, mint ami előttem van ezen 
a kis alátéten. Kedves nézők igény volt rá és adjuk is folyamatosan, majd mindjárt elmondom milyen formában, hogy ezt le is tudjuk 
ellenőrizni, hogy valóban ezek a termékek működnek. Az első oka volt annak, hogy beszereztük ezt az úgynevezett tesztert, hogy 
valóba mindenki tudja az otthonában ellenőrizni ezeket a termékeket, hogy működik, vagy nem működik. A másik pedig, hogy mint 
mindent sajnos ezt is előbb utóbb sajnos hamisítani és most már jó alaposan tele van az ország hamisított termékek kedves nézők, 
mert mind azok a vizsgálatok kedves nézők, amik itt vannak nálunk kedves nézők, mind azok, amik itt vannak nálunk anyagok, amik 
tudományos intézetek által nyújtott, nem kevés összegekbe kerültek ezek, ezek ezekre a termékekre vonatkoznak, csak. Kimondottan 
ezekre. Ezért próbáljuk úgy védeni, hogy minden egyes termék sorszámmal van ellátva. Értendő ez az alátétekre is, meg értendő ez a 
derékaljakra is, tehát mindegyiken, amikor kimegy valakinek a lakásába, valakinek az otthonába, tudjuk, hogy milyen sorszámú 
termék ment ki az ő lakásába. Tehát vissza is tudjuk azokat utána természetesen keresni. tehát egyik, amiért készültünk ezekkel az 
alátétekkel, illetve teszterekkel az ez volt. A másik meg, hogy igény volt arra, hogy valóba tudjam azt, hogy az a termék működik-e 
vagy nem. A harmadik és ez is nagyon fontos, hogy végülis mi ezzel az egész földeléses dologgal egy küldetést is teljesítettünk, 
mondom én, mert rengeteg az országban, számos olyan lakás van, ahol sajnos nincsen földelés, vagy legalábbis most tudták meg, 
hogy atyaúristen nekünk sincsen földelésünk, pedig eddig úgy tudták, hogy van. Ez nagyon fontos kedves nézők, mert egyszerűen az 
összes műszaki berendezés így van védve, hogy ha valóban le van földelve, a másik meg az, hogy ennek a termékünknek ez az alfája 
omegája, ez a lelke, hogy amibe bedugom ezt a bizonyos dugaljat, az valóban le legyen földelve, mert ez csak, nagy betűkkel 
mondom, csak a földelésekkel érintkezik. És hogy ha megvan ez az egész, akkor tulajdonképpen az egész életen keresztül, egész éven 
keresztül tudja nyújtani azt, amit itt adásról adásra elmondok önöknek folyamatosan. Tehát a teszter használatával szeretnék nagyon 
egyszerűen a következőket elmondani. Először is van egy olyan fajta kis tesztelése ennek a teszternek, hogy ha valaki megnyomja, 
akkor elkezd villogni. Csak annyit jelent, hogy ennek a kis teszternek az akkumlátora, a kis eleme megfelelően működik, tehát 
használható a teszter. Tehát ilyenkor csak az történik, hogy egyet felvillan. Ha én ezzel mérni akarok, vagy ellenőrizni akarok, tehát 
megmutatom még egyszer. Tehát ha egyszer megnyomom, akkor csak egyet villan és utána elalszik. Ha viszont ezzel mérni akarok 
folyamatosan, hogy ellenőrizzem, hogy a teszter működik, akkor én ezt most megnyomom és hozzáérintem a kezem a földelő 
alátéthez és akkor ennek folyamatosan égnie kell, ahhoz hogy valóba tudjam azt, hogy a termék jól működik-e vagy sem. Tehát még 
egyszer mutatom. Tehát hozzáérintem a kezem ehhez a földelő alátéthez, megnyomom a tesztert, akkor annak folyamatosan égnie 
kell. Íme. Ugyanez vonatkozik a lepedőnkre is, tehát hogy ha megvillantom és utána folyamatosan nyomom és hozzáérintem a kezem 
a lepedőhöz, akkor annak folyamatosan égnie kell. Tehát ez az összes, amit tudnia kell a lepedőnek, a többit pedig tessék csak őrá 
bízni, mert el fogja azt végezni. Tehát hogy ha valaki ezen mondjuk, az első éjszakát ezen eltölti, vagy akár csak 2-3 órát ezen eltölt, 
már érezhető hatása van az egészségünkkel meg az érzetünkben is, a közérzetünkben is. Kedves nézők, hogy valóba, hogy milyen 
vizsgálatok vannak erre, megint csak egy párat had említsek meg a teljesség igénye nélkül, megint csak messze még. Az egyik ilyen, 
ami most került a kezembe még, éppen a héten olvastam, hogy a földelés hogy csökkenti a vér viszkozitását, hogyan hat a szív és 
érrendszeri betegségekre. Ugye itt is már számtalanszor elmondtuk azt, hogy ezek a külső indukált hatások mennyire meg tudják 
változtatni a vérnek a valóba viszkozitását, az összetételét. Nem akarom megismételni, mert ha valóba valaki meg akarja nézni, akkor 
az archívumban, az előző adásokban ezt meg tudja nézni és legfőképp a Papp Lajos professzor ezt nagyon szépen elmondta, amikor itt 
volt nekünk vendégünk. A másik, amit mindenképpen megemlítenék, ami szintén egy lektorált anyag, ami azt jelenti, hogy szintén 
egy másik intézmény által ellenőrizve tanulmány. Azt mondja változások a légzés, pulzusszám, a vér oxigenizáció, per… index, bőr 
vezetőképessége, indukáció alatt és indukáció után, illetve a földelés után, 40 perc földelés hatására. És akkor van egy olyan orvosi 
termográfiai tanulmányok, ebbe hoztam egy olyat kedves nézők, hogy valóban miről beszélek az orvosi termográfia okán. Szeretném 
majd a kedves kollégák segítségét kérni, hogy valahogy meg tudjuk mutatni ezt, hogy miről is van szó. Egy ilyen, ezek a termográf 
felvételek. Ez tulajdonképpen egy 46 éves férfiembernek a képe, a termokamerás képe, ahogy érkezett és 40 perc vizsgálat után. 
Kedves nézők, ezt meg lehet nézni a honlapunkon. Nagyon sokat feltettünk oda a honlapunkra, és a honlapunkon az áraknál majd lesz 
egy változás kedves nézők, ami tulajdonképpen karácsonyi ajándékként, nem is ajándékként, hanem szeretnénk segíteni, hogy 
mindenki ehhez a termékhez hozzájusson. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi türelmüket, én kívánok önöknek minden-minden 
jót, egészséget és az isten áldja önöket a viszontlátásig! 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 

9. 2014.12.13. 
Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. Ez az ELEKTRO/SOKKK adásunknak az a fajtája, ahol megint 
ma a mai nap folyamán termékekkel fogunk foglalkozni. És az előző adásokban ugye már jó alaposan kibeszéltük ezt az elektromos 
és elektromágneses mezők által okozott problémákat, zavarokat. Ugye akkor nagyon keveset tudtunk beszélni annak az elhárításával, 
a védekezésével. A mai napon ezt szeretném megtenni. és a mai napnak van egy fajta feelingje, egy ünnepi hangulata. Ugye közeleg a 
karácsony és csak úgy nagyjából, egy kicsit visszaemlékezve az elmúlt két évre, tehát a két év alatt valóba ennek a műsornak és azóta 
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tisztje, szerepe, hogy a kedves nézőket megpróbáljuk felvilágosítani arról, hogy milyen láthatatlan környezeti hatások vesznek körbe 
bennünket. Megpróbáltuk olyan szakembereknek a véleményét kérni segítségül, hogy valóba ezek a láthatatlan hatások az egészségre 
milyen mély nyomot tudnak hagyni. Tehát mi ebbe próbálunk meg önöknek segíteni és szeretném elmondani a kedves nézőknek, 
hogy folytatjuk ezt a fajta menetelünket, ugyanis aláírtuk a szerződést az Echo Televízióval. Tehát 2015-ben is fogjunk hívni azokat a 
szakembereket, akik mernek nyilatkozni. Hívjuk azokat a szakembereket, orvosokat, akiknek van már tapasztalatuk arról, hogy valóba 
a megoldások, mert végülis a megoldásokra szeretnénk a 2015-ben a hangsúlyt, mert már szerintem az elmúlt 2 év alatt nagyjából 
megtettük legalábbis azt az alapot, hogy valóba az emberek tényleg vegyék komolyan az egészet. Tudom, hogy nem megy, vagy 
legalábbis nagyon nehezen megy és erre csak egy példát had mondja, hogy éppen a héten történt meg az, hogy sőt egy kicsit 
messzebb megyek, a múltkor voltam a Béki tanár úrnak a természetgyógyásznak egy előadást tartani, ahol mondja a tanár úr, hogy 
felhívta egy kedves idős nyugdíjas, aki a véleményét kérte, hogy az a hatszázhúszezer terméket, amit őneki kedvezményesen 
ajánlottak, megvegye-e, avagy sem. És akkor erre elmondta, hogy majd mit fog tudni. Természetesen a tanár úr azt mondta, hogy 
gyorsan csukja be az ajtót, hogy nehogy bevigyék oda önhöz. Ennek a szellemébe én is had mondjak egy példát, hogy sajnos 
beleesünk mi sajnos ebbe a következtetésekben. Ugyanis az egyik, szintén egy kedves Echo televíziónézőnk megrendelte a fiának, 
hogy szeretne a fiának az egészségén segíteni egy védelmet és termékünket és a menye rögtön lebeszélte róla. „Mama ilyenek nem 
kellenek a televízióba maga lát, az nekünk nem kell.” Kedves nézők ezt azért mondtam el, mert mint ahogy mondtam, sajnos mi is 
tisztességes becsülettel csináljuk ezt a munkát, de beleesünk ebbe a körbe. Hogy igen, mert ha a televízióba láttak, akkor ezek is 
olyanok, mint a többiek. Én szeretném ezt kikérni magunknak. Mi rengeteget áldozunk arra, hogy önökhöz valóban tisztességgel, 
becsülettel kiszolgáljuk, és ennek meg is van, megmondom őszintén az eredménye és én erre büszke vagyok. az az eredménye van 
meg, hogy a kettő éve alatt, amióta itt vagyunk önök előtt az ELEKTRO/SOKKK című műsorban a termékeinkkel, meg ezután is itt 
fogunk lenni, azoknak az embereknek a sokaságán tudtunk segíteni, akik valóba bajba voltak és ezután is ez a tisztünk, hogy ezután is 
segítsük ezeket az embereket. Ugyanis valóba olyan betegségeket könnyebbé tenni az elviselését, vagy éppen meg tudtuk oldani 
ezeknek a termékeinknek a segítségével, amit eddig máshogy nem nagyon tudtak. és én arra is nagyon büszke vagyok kedves nézők, 
hogy ebben az elmúlt két évben egyetlen egy olyan nem volt, hogy valaki reklamált volna, vagy valaki felhívott volna engemet, hogy 
kedves Gyürüsi úr nem azt tudja, amit ön mondott, vagy ami le van írva esetleg a honlapunkon. Ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el 
és megmondom őszintén, ennél nagyon többet nem is szeretnénk. Egyet szeretnénk, hogy minden egyes háztartásba ezek a védelmek 
ott legyenek, mert én kijelentem és ezt a tapasztalatok alapján mondom kedves nézők, hogy ha valaki ennek a terméknek nélkülözi a 
lakásába a megjelenését, előbb utóbb problémája lesz. Most ez nem fenyegetés, nehogy félreértsenek, de ilyen a világ. Ezt a világot 
éljük és ezt a világot mindenképpen kezelni kellene és minél előbb ezt valaki megteszi, annál előbb meg lesz a hatása. Én a mai nap 
folyamán még bővebben szeretném elmondani, hogy a termékeknek valóba hogy milyen hatása van, miket tud védeni és mi az amit, 
majdnem azt mondom, pillanatokon belül meg is tud oldani és rögtön bele is csapnák. Ugye továbbra is marad egyelőre az a két fajta 
a termékünk, az egyik a nappali állapotra, a másik az éjszakai állapotra. Ugye a nappali állapotra most már jó formán nincs, vagy alig 
van olyan munkahely, ahol nem számítógéppel működnek. Ezek a számítógépes munkahelyek akarva akaratlanul is adnak egy olyan 
környezeti terhelést, amit ugye nem látunk, de viszont ott van az életünk minden percében. És ennek a következménye az, hogy ez sok 
fáradt ember, ez a sok kipihenés nélküli ember, akik nem tudják az éjszakába se kipihenni magukat. Ezek a sok ideges ember, sok 
agresszív ember és nem akarom sorolni, mert önök is tudják, hogy kikkel találkoznak nap, mint nap akár az utcán, vagy éppen a 
családjukba. Sajnos. Ami nekem mindig a vesszőparipám, gyermekeink. A gyermekeink higgyék el kedves nézők óriási nagy bajba 
vannak és én nagyon, majdnem azt mondom már, könyörgök önöknek, hogy tessék tényleg idefigyelni, vagy rám figyelni, hogy 
ezeket a környezeti hatásukat az ő kis miliőjükben, az ő kis területükben minél tessék védeni, óvni, mert minél előbb megteszik, annál 
kevesebb lesz a kár. Idézőjelben mondom a kárt. Tehát kár alatt azt mondom és azt értem, az úgynevezett élettani hatásoknak a 
megvalósulása, ami jelen pillanatban abban látszik, hogy ha önök beszélnek egy iskolaigazgató, vagy a gyereküknek az 
osztályfőnökével, majdnem mindegyike elmondja azt, hogy a gyerekek sajnos viselkedés zavarosak. Nem figyelnek oda, nincsen 
koncentrációjuk 40 percen se, vagy 45 percen sem, és ennek meg is látszik az eredménye, mert szegények bukdácsolnak és én 
szeretném egy picit felmenteni őket. Nem ők a hibásak. Azért nem ők a hibásak, mert mi teremtettük meg ezt a környezetet, hogy jó 
alaposan megterheljük az ő kis szervezetüket és arra meg nem marad már energiájuk és szó szerint értendő ez az energiájuk, hogy a 
szervezetük az öngyógyító folyamatokkal tudja egyensúlyba tartani azt a kis szervezetüket. Kezdjük a termékeinkkel, ha már neki 
estem ebbe a nappali állapotba és mondtam, hogy ugye számítógépes környezetbe. Ugye a legelső termékünk, amit már jó párszor 
megmutattunk, és aki az Echo televíziót nézi és a mi adásunkat is nézi, az már láthatta azt is, hogy hoztunk be ide műszert, tehát 
amivel önök előtt itt mértük, hogy valóba ezek a környezeti hatások által megvalósult testfeszültségek, ami akarva akaratlanul is ott 
van, tehát megvalósul, elég ha egy mobiltelefon már van a lakásunkban, akkor ez képes megvalósulni. Ez a testfeszültséget itt az önök 
szeme előtt mértük a műszerekkel, ezt most azért nem tudjuk megtenni, mert kevés rá az időnk. Én szeretném mindenképpen a 
termékekre összpontosítani ebből, szempontból is, ez nagyon sok időt elvenne. De viszont láthatták aki, vagy vissza lehet nézni az 
archívumból nézni ezeket az adásokat, hogy milyen volt és milyen lett ez a testfeszültség mérték benn a szervezetünkben. És ez 
nagyon-nagyon fontos, mert ezek a testfeszültségek valósulnak meg, amit mi mondunk, hogy az elektromos és az elektromágneses 
terek, amit okoznak a szervezetünkben, amit nem látunk. Ezek ugye a mágneses tere, az emberi szervezet, most már unalomig 
mondom, tehát mint áramként, tehát áram alakul a szervezetünkben, úgynevezett örvény aztán inger árammá. Ugye azt is elmondtuk 
már nagyon sokszor, hogy ez az inger áramnak a hatása az a sejtjeinknek, szöveteinknek, szervünknek van egy inger küszöbe és ezt 
ha én naponta átléptetem, akkor elkerülhetetlen és csak idő kérdése, hogy mikor lesz következménye. Ezt elkerülendő vannak, azok a 
védelmek a nappali állapotra még egyszer mondom tehát a számítógépes környezetre az alátét, a földelő alátét, aminek a mérete 25 
centiméter a szélessége és 68 centiméter hosszú és ennek már anyaga, tehát a felülete egy teljesen bőrhatású, ami azt jelenti, hogy 
nyugodtan lehet ezen az egérrel dolgozni. Tehát rendesen nyugodtan egerezhetünk mert egérpadként és a csukló már hozzáér ehhez a 
felülethez, akkor a én szervezetemből az úgynevezett testfeszültséget már szépen elviszi. És ezáltal mi történik? Az, hogy a 
szervezetünkből, mint ahogy mondtuk kivezeti a testfeszültséget, ami ennél sokkal fontosabb, sőt kijelentem, hogy sokkal fontosabb, 
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hogy mivel ez egy földeléses alátét össze van kötve akármilyen bonyolult módon az anyafölddel, tehát az anyaföldnek a felszínével, 
ezáltal számtalan milliárdnyi negatív elektronokat bocsát a szervezetünk számára. És az nagyon fontos kedves nézők, mert a legtöbb 
betegségnek az egyik elindítója az, hogy ennek a környezeti hatásoknak most az a környezeti hatásokba sorolom a táplálkozásunkkal 
bevitt mérgeket, permetanyagokat, már jóformán felsorolni is nagyon nehéz, nem beszélve a nehéz terhelések sokaságáról, ezek úgy 
valósulnak meg káros hatásba, hogy irdatlan mennyiségű szabad gyökök keletkeznek a szervezetünkben. Ugye szabadgyököknek 
úgynevezett aszimmetrikus molekulának hívjuk, ami azt jelenti, hogy ez az aszimmetrikus, tehát elektron nélküli kis molekula, van 
atom keresi az elektron párját és hol? Az egészséges sejteknél. És ezt úgy tessék elképzelni kedves nézők, mintha szikrával 
pattogtatnák a sejtjeinket és valóba úgy is valósul meg, mert ezeknek a szikráknak a hatására bombázza az egészséges sejteket és 
tulajdonképpen ezáltal tudnak megvalósulni azok a gyulladások, meg azok a gyulladásos helyek, amik nekünk a problémát okozzák. 
keresem azt a papírt, amin szeretném önöknek megmutatni egy kicsit, hogy én miről beszélek. Ezt a, ha megtalálom, megvan, kedves 
kollégáknak kérem a segítségét, hogy mutassuk meg, ha közelebb hoznák. Tehát itt van az a bizonyos egészséges sejt, amit mutatok 
nekem a jobb szélen, a közepén van, amit én mondta, hogy elkezdik ezek az aszimmetrikus molekulák bombázni az egészséges sejtek 
és addig bombázza, amíg el nem tudja lopni tőle az elektronját. Mire azonban el tudja lopni tőle, addigra teljes egészében tönkre tette 
a sejtet, tehát beteggé válik. És ezeken a helyeken, ezeken a lokális helyeken tulajdonképpen gyulladások keletkeznek. Ugye ezt már 
mindenki tudja most már, hogy a gyulladásokban viszont elindulnak a különböző degenarív problémáknak a sokasága, akár az 
autoimmun, vagy éppen a rák. Tehát ezért nem szabadna komolytalanul venni ezeket a dolgokat. A másik, ami ugyanilyen szintén 
fontos és az egyik legnagyobb járványszerűen terjed, az a bizonyos szív- és érrendszeri betegségek. Ugye az egyik adásunkban itt a 
Papp Lajos professzor szívsebész vendégünk volt és őneki köszönhetően nagyon sok minden kivilágosodott a szív- és érrendszeri 
betegségeknek az előidézéséről, amit nagyon kevesen beszélnek, meg nagyon kevesen beszélik. Ugye az egyik az, hogy minek a 
hatására csapódnak össze ezek a kis vérlemezkék a szervezetünkben, a vérünkben? Annak a következtében, hogy az érfalaknak a 
belső fala egy ilyen savós hártya szerűség, annak van egy elektromos töltése, méghozzá elektromosan negatív a töltése. Az 
úgynevezett alakos elem, ami benne van a vérünkben, annak a felületén, tehát ezeknek a kis vérlemezkéknek a felületén is van egy 
töltés, az is elektromosan negatív. Ugye az mindenki tudja, hogy a negatív a negatívat taszítja, ezáltal ezeket könnyedén belökje 
ezeket az alakos elemeket ezeknek a vérfalaknak a közepére, vagy ereknek a közepére és a vérkeringés ezáltal könnyedén tud 
működni. És amikor jönnek ezek a láthatatlan külső környezeti terhelések még egyszer mondom beleértendő a táplálkozásunkkal 
bevitt sok méreg is beletartozik, az következik be, hogy ezeknek a külső hatásoknak a következtébe az érfalakon vagy a alakos 
elemeknek a felületén megváltozik a töltésnek a milyensége, tehát éppen negatívból pozitívvá. És ugye azt megint tudjuk, hogy a 
negatív a pozitívat mit csinálja? Vonzza, tehát összecsapódnak ezek a bizonyos kis vérlemezkék, és erre is szeretnék mutatni közben 
képet, bár megmondom őszintén, hogy megint egy újabb szisztéma, hogy már megint minek mutogatja, hogy mik ezek az 
összecsapkodások, mert ez nagyon kelendő most. Tehát először mutatom önöknek, amikor egy sötétlátóteres mikroszkóppal 
készítenek egy ilyen vérlemezkékről egy felvételt. Íme így néz ki, amikor mindenki külön van és az így az úgynevezett hemoglobinok 
könnyedén tudják szállítani a vas tartalmukkal az oxigént a sejteknek a számára, ugyanígy visszafele a salakanyagot. És amiről én 
beszéltem, hogy megváltozik ezeknek a töltése, tessék nézni milyenné váltak ezek a vérlemezkék. Tehát ezek az összecsapódott kis 
vérlemezkék, amiről az orvosok úgy mondanak, hogy pénztekercs szindróma, és ennek a hatására olyan mértékben be tud sűrűsödni a 
vérünk, mint a ketchup. Most tessék elképzelni kedves nézők, sőt n mondok egy példát, azt hiszem, lehet, hogy már említettem is. 
Engem nem rége felhívott egy fiatalasszony, akinek az édesapja olyan fájdalmakat élt már át, hogy nem bírta a fájdalmakat, hogy 
reggelre felvágta az ereit, na, most eddig a történet, hogy felvágta az ereit. Csak éppen a vére nem folyt ki, annyira sűrű volt. Most 
tessék elképzelni hogyne lett volna az a szerencsétlen ember mindenféle fájdalmakka, mindenféle rosszulléttel ellátva, amikor azt a 
rettentő sűrű vér, ott dagonyázott a szíve abban és éppen semmije nem működött. Meg tudták menteni, gyorsan kórházba kerül, 
megtörténtek a vérhígítások. Egyébként csak zárójelbe mondom, hogy a vérhígító ennek az elve alapján működik, csak kémiai úton 
működnek, hogy megváltoztatják a töltésüket a vérfalaknak, vagy éppen a vérlemezkéknek a felületének. Ez az egyik amin tud a 
termékünk tud segíteni, még pedig oly módon, hogy ha valaki ebbe a termékre ráfekszik, ennek a bevitt elektronoknak a segítségével, 
nem történik meg az hogy, először is, hogy szabadgyökök keletkezzenek, tehát mindig a szervezet annyi szabad negatív elektront vesz 
fel a földelésnek a segítségével, ami épen a szervezetnek adott esetben szüksége van rá. Tehát tulajdonképpen az összes ilyen szabad 
gyököt, ilyen radikális oxidatív hatásokat ki tudjuk küszöbölni ennek a terméknek a segítségével. vagyis tulajdonképpen egy 
természetes vérhígító hatása van, még hozzá nem is kicsi, mert 40 perc után mert ez teljes egészében, vagy az alátét, vagy az 
éjszakába a lepedő el tudja végezni. Ha már említette az éjszakát a lepedővel kapcsolatosan, valóba azt mondta ugye a számítógépes 
munkahelyekre ajánljuk ezt az alátétet, de én mindenképpen nem szeretném elnyomni a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akik itt 
tanulnak az írósasztalokon. Én számtalan és számtalan esetben tapasztaltam, hogy olyan lámpákkal vannak a gyerekek körbevéve, 
ugye megint itt vannak a nyakunkon a hosszú téli esték, amikor kénytelen a lámpa mellett tanulni, aminek a vezetéke olyan amilyen, 
sokszor még földeletlen is az a vezeték és olyan elektromos tere van neki, hogy jóformán alig lehet a mi műszereinkkel mérni. és 
amikor ilyen helyeken egy gyerek tanul én kijelentem és vállalom a felelősséget érte, hogy azok a gyerekek órákig ott lehetnek a 
tankönyvek felett, akkor se fogják megérteni azt amit tanulnak? Miért? Azért, mert tulajdonképpen olyan dekoncentráltá teszi a 
gyerekeket, hogy egy óra múlva fogalma sincs, hogy mit tanul. A másik pedig, visszatérve az éjszakára, a lepedőkre, tulajdonképpen 
ezt a hatást tudja reggeltől estig elvégezni. Azért nagyon fontos az kedves nézők, mert ugye egy nagyon fontos, hogy meg kell 
említenem, hogy a szervezetünk alapvetően két fajta módon működik. Tehát nap közben a szimpatikus állapot dolgozik, éjszaka a 
paraszimpatikus állapot. Nekünk igazából a hatások, tehát ezek a negatív hatások a paraszimpatikus állapotban érnek bennünket, mert 
akkor vagyunk a legjobban kiszolgáltatva ezeknek. Azért vagyunk kiszolgáltatva, mert a szervezetünk nem tudja kipihenni magát. 
Erre rengeteg energiát használ el a szervezet, tehát a bizonyos ATP-nek rövidítünk és olyan mélységet képes ennek a kompenzálásnak 
az okán, amikor a szervezetünket érik a külső hatások, hogy bármelyik nap bekövetkezhet az, hogy a szervezetünknek több lesz a 
kiadása az energia, mint a kivétel. Ami azt jelenti, hogy a sejteknek a mitokondriás szerve már nem képes annyi energiát termelni a 
szerevet számára, mint amennyi nekünk a 24 órán szükségünk lenne. Mi történnek ilyenkor? A szervezet beavatkozik, segít szerezni 
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energiát, de ennek következménye van. Tehát ezt tudja a mi lepedőnk, többek között, ha valaki ezen alszik, ezeket a tüneteket 
kiküszöbölni. A másik pedig, ugye említettem ezeket a gyulladásokat, megint mutatnák önöknek egy képet, hogy valóba 40 perc alatt, 
meg 2 óra alatt ezeket a gyulladásokat a mi lepedőnk vagy éppen az alátétünk hogyan tudja megszüntetni. Mutatok önöknek itt egy hő 
kamerás felvételt, amelyiknek az egyik oldalán van egy gyulladt hátú, tehát itt a másik oldalon, tehát itt egy, itt mutatom, mert nekem 
fordítva van az egész, tehát itt az első felvétel, ami tulajdonképpen egy teljesen gyulladt hátgerinccel van, aminek egy óriási 
fájdalmakkal jár ez az egész. A másik pedig itt van a változata 40 perc múlva milyen változás következett be. Tehát tulajdonképpen 
majdnem szépen lassan majdnem teljesen helyre állt a szimmetria, ami azt jelentette, hogy a fájdalmak körülbelül 60-70%-kal 
csökkentek már. És egy 60-70%-os csökkenés a fájdalomba kedves nézők az elképesztő egy olyan betegnek a számára, aki naponta 
ettől szenved, sőt a nap 24 órájában jóformán. Még szeretném megemlíteni egy nagyon fontosat, hogy nagyon sok embernél a vese és 
a mellékvese ki van merülve. És ezt szeretném megint elmondani, hogy egyértelműen bizonyítható, hogy ezek a környezeti hatások 
tudják ezt előidézni. Ugye ennek a vesztese a kortizol nevű hormonunk, amit a mellékvese kéreg termel, ami tulajdonképpen van egy 
úgynevezett cirkadiánja, és ez a kortizol nevezetű hormon irányítja többek között nekünk a vérnyomás egy részét a cukornak a 
irányítását a működésének az irányítását, akkor a fehérjéknek, a lipideknek a szintézisét és sok minden mást. Ha ez a cirkadián, amit 
mindjárt mutatok önöknek, sőt mutatom is önöknek, felborul, és nem megfelelően működik, ha kérem, akkor bemutatom a 
kamerának, tehát oda van írva, hogy melyik van földelve és melyik a földelés előtti állapot. Tehát az összevisszaság, amit itt mutatok, 
tehát ez az amikor tulajdonképpen felborul a cirkadiánja ennek a bizonyos kortizolnak a termelése. És hagy mondjam el, hogy reggel, 
amikor elkezdik termelni a kortizolt a szervezetünk számára, mait egyébként a nyálban lehet mérni, akkor ez ha összevissza megy ez 
reggel általában 8 órakor kell, hogy elérje a maximumát, de nem mindegy, hogy milyen mértékben éri ezt el. És utána szépen lassan 
délutánra ez lecsökken, és ez a bizonyos, amiről beszéltünk, ez a cirkadiánja. És ha ez összevissza van, ilyenkor zavarodik meg a 
vérnyomásunk, ilyenkor zavarodik meg nekünk a kettes típusú cukorbetegségnek az előidézője és ilyenkor nem megfelelőképpen 
működnek a fehérjék és amit említettem a lipideknek a működése. És itt van, amikor a földeléssel 2 óra alatt ezt az úgynevezett 
cirkadiánt és legkevesebb 1 nap alatt vissza tudjuk állítani. Erre a kutatásoknak a sokasága van, hogy valóba ez hogy is működik. 
Kedves nézők még számtalan ilyen tudnák megmutatni, egy nagyon fontosat még mindenképpen az időnkbe belefér. Nekem múlt 
héten kaptam egy fényképet egy kapuvári barátainktól, akik Izlandon, Reykjavíkban voltak egy szálláson egy 4 csillagos szállodába 
nyaralni és a következőre lettek figyelmesek. Mivel régóta ismerjük egymást, rögtön elküldték nekünk ezt a képet, és megint 
szeretném megmutatni, bár elég sötét ez a kép, ha a kamera rá tudna fókuszálni, akkor mutatnám. Ez lefényképezték, ez van kiírva a 
hallban nagy betűkkel ez az össz szöveg, amit én nagyjából elmondok. Hogy ez a szálloda a világon a legelső, aki a teljes szállodát 
teljes egészébe leföldelte. Tehát beleértve az összes berendezéseket, a klíma berendezéseket, a fűrési berendezéseket, teljes 
elektromos hálózatot, ennek a szövege van itt, majd a legközelebbi adásba ezt egyszer beolvasom. Aminek az a lényege, hogy azok, 
akik odamennek abba a szállodába olyan mintha ki a természetbe fektetnék le őket és ezt érezte is mindenki. És tessék elképzelni 
kedves nézők, hogy ez a szálloda mindig tömve van. Sőt elég hosszú időn keresztül már előre be kell jelentkezni, mert akkor a 
kereslettsége ennek a szállodának. Tehát ennyi a földelés és ennyi a szerepe a földelésnek. Kedves nézők még egy nagyon fontosat 
had mutassak önöknek. Hogy valóba mekkora fontossága van a földelésnek. Megjelent egy könyv Amerikába. És én megmondom 
őszintén mi is szeretnénk egy könyvet megjelentetni majd hamarosan, csak semmi más nem kell hozzá, pénz meg idő. Itt van, az a 
címe ennek az egésznek, hogy a földelés mit tud tenni és a gyerekeknek készült. És ez a könyv elnyerte az úgynevezett a nautikus 
book award című díjat, amit azok a könyvek kapják meg, amik a fiatalságot valamilyen módon elősegítik az egészségüket, az 
úgynevezett lelki fejlődés és hogy tudatos élet és a pozitív társadalmi változást tudnak előidézni. Kedves nézők ez a földelésről szól a 
gyerekek részére. Mi is szeretnénk ezt elérni, hogy a gyerekek is, de a felnőttek is részesüljenek ebből az egyszerű hatásból és 
elképesztő betegségekkel tudunk megelőzni és elképesztő betegségeket tudunk ennek segítségével kezelni. Erre még egy levelet 
kedves nézők had olvassak fel, hogy valóba mit tudunk. Az elmúlt időszakba én felolvastam egy levelet, hogy a cukorbetegeknek, 
tehát a diabeteses betegeknek van egy mellékhatása egy idő után. Ez a bizonyos diabeteses purineuropathia. Kedves nézők ez 
rettenetes fájdalommal járó szövődmény a cukorbetegeknél, ami azt jelenti, hogy sokszor a takarót nem lehet elviselni, nem tudják 
elviselni olyan fájdalmak vannak a bőrnek a felületén. Ezek a lepedők megoldották és egy orvos teammel felvettük a kapcsolatot és 
megkerestek bennünket, lehet mérni ezeket a hatásokat és úgy néz ki, hogy januárba folytatjuk ezeket a vizsgálatokat. Tehát van 
eredménye ebben is. Kedves nézők, még egyet, ami most jött körülbelül 10 éve az orvosok foglalkoztak vele, hogy megjelent egy 
újabb betegség, ami úgy hívnak, hogy phibromiargia, tehát phibromiargia. Ez a szindróma folyamatosan terjed, mint a járvány és erre 
megint csak bizonyította a földelés, akár a lepedő, akár az alátét, hogy 2 órán belül elképesztő változásokat tud előidézni ebben is. 
Kedves nézők ennyi fért bele a mai adásunkba. Én kívánok mindenkinek boldog ünnepeket, nagyon boldogabb új évet is önöknek és 
remélem hogy jövőre, hogy a képernyők előtt nagyon sokszor fogunk még találkozni. Ennek elemében búcsúzok önöktől, Isten áldja 
önöket és a legjobbakat kívánom. 
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nagyon sok információt a mai nap során és szeretnék Önöknek átadni. Annyi felvezetést mindenképp engedjenek meg nekem, hogy az 
elmúlt adásokban az elektroszmogot nagyjából úgy megint képbe kerítettük, hogy úgy mondjam. Ami azt jelenti, hogy itt van a 
nyakunkon továbbra is és egyre nagyobb mennyiségben. Tehát én kérem Önöket, hogy egy kicsit a mai adást olyan figyelmesen 
hallgassák, hogy előbb utóbb én kijelentem, hogy erre a termékre mindenkinek szüksége lesz, mert ilyen a világ. És ha valamit nem 
teszünk ellene, akkor ennek előbb-utóbb sajnos élettani következményei tudnak lenni. Mindegy hogy milyen korosztályról beszélünk, 
akár a gyerekekről beszélünk, akár felnőttekről beszélünk, tehát a középosztályról beszélünk vagy éppen idősekről. Mindegy, hogy 
most egy egészséges emberről fogunk beszélgetni, vagy már esetleg van valakinek, bárkinek bármilyen egészségügyi problémája, 
abban is ezek a termékek segítségre tudnak lenni. Kedves nézőink, továbbra is azt a két terméket szeretném itt Önök elé tárni, az 
egyik az, amit folyamatosan a számítógépek elé ajánljuk mindenki számára, azt a terméket, amit mi alátétnek hívunk. Én magyarul 
beszélek, tehát van ennek egy angolosabb neve is, tehát a Geo-Connect Pad. Tehát alátétről beszélünk, ami tulajdonképpen valakik, 
nagyon kevés ember van már, aki nem számítógépek előtt tölti a napjait, vagy nem egy olyan környezetben ahol érik ezek az 
úgynevezett elektromos és elektromágneses sugárzások. Azért ajánljuk kedves nézők, mert én garantálom és vissza is igazolták az 
elmúlt évek, az elmúlt napok vagy éppen hetek, azt hogy valóban az, aki ezt a terméket már használja, mennyivel változott meg az 
egészsége, mennyivel változott meg a mindennapjai. Hozzáteszem, hogy semmi fajta különleges időt nem igényel tőlünk, csak semmi 
mást, mint hogy napközben valahol ehhez az érintőpadhoz érjünk hozzá. És én mindjárt kezdeném is azt, kedves nézők, hogy meg is 
mutatom, hogy melyikről beszélek. Tehát ez az a bizonyos alátét, aminek a mérete egyébként 21 cm széles és 68 cm a hossza. Ez egy 
különleges nagyon finom anyag kedves Nézők, ez egy bőrhatású termék, a felső része, amihez hozzá kell érni. A másik része pedig 
egy csúszásgátló, ami azt jelenti, hogyha valahova letesszük, az ott is marad, tehát nem fog elcsúszkálni se jobbra se balra. Egy 
patenttel van itt összekötve a földeléssel, és ez nagyon fontos, hogy a földeléssel legyen összekötve. Ami azt jelenti, hogy mindenki 
számára, aki ezt a terméket használja, a legeslegelső kérésünk és majdnem azt mondom követelésünk, hogy egy olyan konnektort 
biztosítani, akár valóban szakember által ellenőrözötten megfelelő a földelés. Ez a lelke az egésznek, ennek a terméknek. Tehát 
visszatérve ezt általában napközbeni állapotra ajánljuk. Ami azt jelenti, hogyha valaki, megismételve magamat, tehát ez számítógépes 
környezetbe tartózkodik, de akár olyanok számára is tudunk ajánlani, mondjuk idős emberek, akik ülnek a televízió előtt és mondjuk 
éppen a foteljára vagy éppen az ölibe teríti ezt az alátétet. És ha bárhol hozzáér, onnantól kezdve majd el fogom mondani, milyen 
változások indulnak meg a szervezetében. Nagyon komoly változások, kedves nézők, megmondom miért. Azért mert ilyen világot 
élünk, ezt a világot már számtalanszor, unalomig elmondtuk, hogy nem tudjuk megváltoztatni, sőt egyre rosszabb, egyre több a 
szereplő, ezek az elektromos és elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök, napról napra nőnek ezek a mennyiségek, csak éppen 
hogy az emberi szervezet ezt nem tudja már elviselni, legalábbis ahogy már mondtam, következmények nélkül. Tehát ezért van 
szükség a napközbeni állapotra is, kár, hogyha az idős emberekről - ugye ott tartottunk – beszélgetünk, mert ők is érintettek ebben az 
egészben, ha akarja, ha nem. A másik pedig az, hogy ha egy kicsit visszatérünk erre a számítógépes környezetre, nagyon sok olyan 
problémák vannak kedves nézők, hogy bemegy egy fiatal, mondjuk éppen pár, az egyik ide a másik oda, munkahelyére, és mire 
hazamennek olyan fáradtak lesznek ezektől a környezeti terhelésektől, hogy egyszerűen se egymással nem tudnak beszélgetni, se 
komolyabb témákat megpendíteni, mert a fáradtságtól már nem látnak. Ezeket tudja kedves nézők többek közt, ezt kezelni, és mint 
ahogy visszajelzéseknek a sokasága jött, hogy amilyen frissen reggel bement, képzeljem el én olyan frissen is ment délután haza. És 
onnantól aztán van mindenkinek kedve társalogni, beszélgetni és a problémákat valóban meg is oldani. Főleg házastársi szinten. Tehát 
ez az alátét, a másik termékünk, amit az éjszakára ajánlunk, az pedig a lepedőnk vagy a derékaljunk, ki hogy akarja hallani, ami 
szintén kedves nézők egy nagyon finom anyagból készült. Tehát nagyon jó hozzáérni is ehhez a termékhez. Egy három rétegből 
készült, elég vastag anyag, amin tulajdonképpen nagyon kellemes rajta a fekvés és ez még annyiban tud pluszban nyújtani a szervezet 
számára segítséget, hogy igazából legfőképpen ezek a hatások, az éjszakában, majdnem azt mondom, hogy sokszorozottan tud az 
ember szervezetére hatni. Azért, mert akkor vagyunk egy olyan pihenő állapotban, úgy szoktuk mondani, hogy a paraszimpatikus 
állapotban akkor vagyunk, és akkor tud a legjobban ártani. Tehát ha valaki ezen tölti az éjszakáját, garantáltan hogy fog pihenni, 
aludni és másnap reggel fogja meg tudni, hogy egyáltalán mi itt miről beszélünk. Kedves nézők a másik, amit nagyon fontosnak 
tartok, már régen volt, hogy meg szeretném mutatni Önöknek azt, hogy valóban, amikor valaki hozzáér ez a bizonyos testfeszültség, 
hogyan változik az Ő szervezetében. A mási kegy kicsit messzebbről indulnék, mielőtt még neki állunk mérni, hogy ezek a kívülről 
indukált elektromos és elektromágneses terek tudják sajnos elrontani bennünk, a belső szervezetünkben az egyensúlyteremtő bio-
elektromosságunkat. Ez a belső miliőben lévő belső elektromosság működteti tulajdonképpen a teljes szervezetünket. Ugye tessenek 
csak arra gondolni, hogy mivel mérjük a szívünknek a frekvenciáját? EKG-val, tehát elektrokardiogrammal. Az agyunknak a 
frekvenciáját, az elektromos állapotát, az EEG-vel tehát elektrofográf, na, majd ki tudom mondani. Tehát EEG-vel mérjük, a 
szívizomzatot pedig EMG-vel mérjük. Tehát mindegyik elektromos impulzusok alapján veszi fel a jeleket a szervezetünkből és 
mondja meg, hogy a szervezetünk most jelenleg milyen állapotban van. Na, most ezeket az állapotokat, tehát a belső bio-elektromos 
állapotokat tudja ez a – még egyszer mondom – kívülről indukált mesterséges és nagyon nagy mennyiségű elektromos és 
elektromágneses sugárzások megváltoztatni. Annyira, hogy ez tulajdonképpen az egyik és legfontosabb következménye az, hogy, a 
rengeteg szabad gyök, ami ez által tud keletkezni. Zárójelben hozzáteszem, hogy ezek a szabadgyökök ez az egyik rész, amit óriási 
mennyiségben tud a szervezet termelni. Tehát mindenképpen meg kell említeni kedves nézők a táplálkozásunkat, ugye jóformán már 
azt se tudjuk, hogy mit eszünk, mert nem lehet követni. Tehát nagyon sok benne a permetanyag, nem akarom végig sorolni, hogy mi 
mindent tartalmaznak az ételeink, a másik az egyéb nehézfém terhelések és végig se lehet jóformán sorolni, hogy mi mindent kap az 
emberi szervezet, tehát mit kell neki túlélni. Tehát ezek indukálnak a szervezetünkben egy úgy nevezett, szabad radikálisokat, szabad 
gyököket és ezeknek a szabad gyököknek, én mindjárt mutatok is erre egy képet Önöknek, olyanokat indít el… Tehát mutatnám, hogy 
van egy egészséges sejtünk, a kamera majd mindjárt rá fog talán majd fókuszálni. Akkor megmutatom, hogy van egy egészséges 
sejtünk, az így néz ki. Na, most az egészséges sejteket, amikor érkeznek ezek az úgy nevezett szabad radikálisok, ami tulajdonképpen 
egy aszimmetrikus molekulákról beszélünk, amikor keresik az elektron párjukat és hol? Az egészséges sejteknél. És addig bombázza 
ilyen tűz pattanó szerűen, míg attól az egészséges sejttől el nem tudja rabolni azt a bizonyos elektronját, csak az a baj, hogy mire 
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sikerül ezt az elektronját elrabolni, arra teljesen tönkre teszi az egészséges sejtnek a működését. Tehát megöli tulajdonképpen azt a 
sejtet. És az ilyen helyeken, és ez nagyon sok helyen megtörténik, másodpercenként, percenként, keletkeznek előbb-utóbb úgy 
nevezett gyulladásos helyek. És ezekből a gyulladásokból indulnak el különböző degeneratív problémáknak a sokasága, ami aztán 
előbb-utóbb okozzák a különböző tüneteinket, meg problémáinkat. És akkor most megint egy kis megjegyzést engedjenek meg nekem 
kedves nézők, és amikor ilyen problémák megjelenek az egészségünkben, az ugye valamilyen tünetet produkál, és akkor az a baj, és 
akkor megyünk ahhoz, akiben a legjobban bízunk az egészségünknek a megőrzésében. Tehát elmegyünk, elmondjuk, milyen tünetet 
tapasztalunk és akkor sajnos a folytatás mindig az, hogy akkor a tünettel el kezdenek foglalkozni, de hogy azt a tünetet mi idézte elő 
soha senki jóformán nem keresi meg.  Ez a legnagyobb probléma most napjainkban. Mindegy hogy miről beszélünk. Ugye szokták 
mondani, nagyon sokszor kijelentik, hogy Ön egy autoimmun betegségben szenved, én most már a tapasztalatok alapján mondom 
kedves nézők, hogy az autoimmun betegséget általában akkor szokták kijelenteni és mondani, amikor fogalmuk sincs, hogy mi a baj, 
a betegnek a problémája. Autoimmun. De annak is van oka. Tehát ez a baj, hogy ezek aztán nincsenek megkeresve. Kedves nézők, 
mint ahogy említettem én szeretném megmutatni Önöknek, hogy mi is van bennünk. Hozzátéve azt, hogy 1991-ben két német a 
Heidelbergi Egyetemről azért kapott Nobel Díjat, mert ők már legeslegelőször voltak azok az emberek, akik meg tudták mérni, hogy 
valóban ennek a bio-elektromosságnak milyen értékei vannak, számszerű értékei vannak bennünk. Hosszú a történet csak a lényegét 
mondom el, hogyha egy sejtnek a magjába egy ilyen üveg kapilláris szerűséget belenyomunk, tehát a sejtmagjába, meg a külső 
sejtmembránjához egy másikat hozzáérintünk, a kettő között beépítünk egy ilyen milivolt mérőt. Akkor a kettő között, tehát a sejtmag 
és a sejtmembrán között mindig 70-75 milivolt feszültség keletkezik. Tehát ez egy bio-elektromos érték. Ha ez kevesebb, vagy 
megváltozik, akkor a szervezetnek is működése is be van folyásolva. A másik, meg hogy még egy értéket hadd mondjak, a külső 
membránon vannak különböző kapuk. Ionkapuknak hívjuk ezeket, ilyen a kalcium, a kálium, a nátrium, inzulin és egyéb kapuk és 
ezeket a kapukat elektromosan működteti a sejtnek a membránja, méghozzá pozitív töltések működtetik a nyitást, zárást. És ennek a 
nyitásnak, zárásnak az értéke, ez a két Nobel díjasnak a mérése után tudjuk, 5 pikóamper. Most tessék elképzelni a kedves nézők, nem 
olyan nehéz elképzelni, amikor kapjuk ezeket a láthatatlan kívülről indukált elektromos tereket, ezeket változtatja úgy meg, hogy a 
szervezet kénytelen ellene tenni. Tehát mit csinál? Amikor jönnek ezek negatív értékek a szervezetünk számára, innen a külső 
membránról úgy nevezett pozitív töltésekkel eliminálja ezeket az érkező elektronokat. És viszont az a baj, hogy egy bizonyos idő 
után, ennek a sok pozitív töltésnek az odaküldése, hogy tudja védeni a sejtnek a külső részét. Mit csinál? Egy úgy nevezett 
potenciálesés következik be. Tehát egy sejt, külső membrán potenciálesés következik be. Aminek a következménye, hogy nem 
megfelelő ez a nyitás vagy éppen a zárás. És ennek csak egyik következményét hadd mondjam el kedves nézők, mert nagyon sok van 
ám, hogy többek között a kalcium kiáramlás megváltozik, és ha a kalcium kiáramlás megváltozik, mert rosszul nyit vagy éppen zár a 
kapu az elektromos nyitás alkalmával, akkor megváltoztatja az ingerület átviteleket. Ha megváltozik az ingerület átvitel, akkor pedig 
feszültek leszünk, idegesek leszünk és stresszesek leszünk. A másik ez a probléma, kedves nézők, hogy belementem ebbe a stresszes 
részbe. A legnagyobb problémánk és a másik legnagyobb problémánk, hogy ebben az országban, nem tudom, miért a bizonyos 
szívnek a frekvenciának van egy alkalmazkodóképessége, ezt úgy hívják, hogy variabilitás. HRV-nek rövidítjük ezt. Majdnem azt 
mondom, hogy az egész világon, de nem igaz, az Egyesült Államokban, Angliában, Dániában, ezt úgy hívják, hogy egy arany 
standard. Tehát ezzel kezdik, maikor valakinek valamilyen problémája van, hogy megnézik, hogy ez a HRV-je hogy működik. Ami 
azt jelenti, hogy a szív, hogy alkalmazkodik a külső és a belső környezeti hatásokra a két leütés között. Kedves nézők én hadd 
mondjam el, hogy talán olyan embert nem is lehet találni, aki erre ne legyen egy kicsit érzékeny. És erre megint mutatok Önöknek egy 
képet, ha meg tudjuk mutatni. Ez tulajdonképpen egy randomizált kettős vakvizsgálatnak egy képe. Talán meg tudom itt állítani. A mi 
a következő féleképpen fog majd kinézni. Tehát ez a felső része tulajdonképpen a HRV-nek a megjelenítése itt a felső részen és ez a 
randomizálás azt jelenti, hogy kértek ötven embert és ez az ötven ember úgy tudta, hogy egy dect telefon be lesz dugva bizonyos 
időközönként, de senki nem tudta, hogy kinek van bedugva ez a dect telefon. És akkor az a kontrollcsoport, aki tulajdonképpen nem 
lett bedugva, ez a dect telefon, majd visszatérünk erre a dect telefonra. Tessék nézni, semmiféle változást nem tudott előidézni, ennek 
a bizonyos szívfrekvenciának a variabilitásában. Viszont az a kontrollcsoport, ahol élesen be volt kapcsolva ez a telefon. Tessék 
nézni, a leütések tehát a szívnek a frekvenciái, pulzusa magyarul, hogyan változott. 65-ről változott abban a pillanatban, amikor 
bedugták 122-re, tehát 65-ről 122-re változott a szívnek a frekvenciája, az úgy nevezett pulzusszáma. Utána kihúzták, szintén 
visszaállt a pulzus 66-ra. És amikor újra bedugták, már 128-ra emelkedett meg a pulzusszám és abban a pillanatban ez a bizonyos 
alkalmazkodóképesség elromlott, ami azt jelenti a szervezet rögtön ezt az egészet stresszként érte meg. Most itt van ez a másik 
problémánk kedves nézők, hogy ezt a stresszt, csak egy kicsit pár szóval tisztázzuk. Ugye a szervezetnek ez a bizonyos 
alkalmazkodóképessége, ami azt jelenti, hogy a mellékvesekéreg termeli az adrenalint és a noradrenalint. Ami tulajdonképpen, ha 
lefordítom nagyon egyszerűre, ez működteti az életünket, hogy „küzdj vagy menekülj”. Na, most az a baj, hogy se küzdeni nem 
tudunk, se menekülni nem tudunk, így aztán fennmarad az a bizonyos stressz állapot, tehát a szimpatikus-paraszimpatikus állapotok 
részéről produkálva. Ami azt jelenti, hogy mivel nem menekülünk, és nem küzdünk, a stressz viszont megmarad, az összhatásával 
együtt. Ami azt jelenti, hogy fennmarad az úgy nevezett pulzusszám emelkedés, ami azt jelenti, hogy emeli is a vérnyomást is ezzel. 
Megváltozik a vérnyomásunk, magas vérnyomássá alakul. Aztán megváltozik nagyon sok minden más mellett a cukornak, fehérjének, 
minden másnak a működése. És ennek aztán megint van egy bizonyos fajta következménye, amit hogyha elmegyünk az orvoshoz 
megkapjuk az első 3-4 gyógyszerünket, szívgyógyszerünket, ami azt jelenti, hogy ezt a stressz állapotot kémiai úton próbálják 
valahogy lenyomni, de nem megy, mert a stressz állapot viszont megmarad. És ennek a következménye megint mi az, az hogy a 
stresszes állapot nem kell különösképpen elmondani a kedves nézők számára, hogy milyen napi problémákkal jár ez, legfőképp a 
személy számára is, de a környezete számára is. Na, most kedves nézők ezt szeretném megmutatni, hogy a mérések, mi történik 
akkor, amikor hozzáérintem a kezemet, mondjuk éppen az alátéthez vagy éppen a lepedőre, amikor ráfekszek. Elindítom ezt a 
képernyőn lévő mérést, ami azt jelenti, hogy gépünk most be van állítva 4000 milivoltra, ami azt jelenti, hogy 4000 milivoltig tud ez a 
készülék mérni. Én most megfogom ezt a kis szonárját, amit a kezembe fogok, abban a pillanatban, ha kedves nézők ezt látni fogják, 
itt megjelenik egy, bal sarkában egy U és egy L betű, ami azt jelenti, hogy nem lehet mérni, mert most a 4000 milivolton felül van 
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most én bennem jelen pillanatban, ez a testfeszültség. Amit ezek a kívülről indukált elektromos terek idéznek elő a testemben. Tehát a 
szervezetem most óriási mértékben kompenzál, és óriási mértékben keletkeznek ezek a bizonyos szabadgyökök. Na, most, ha én 
hozzáérintem a kezemet ehhez az alátéthez, tessék megnézni, abban a pillanatban, belőlem a testemen keresztül, a kezemen keresztül, 
ezt a testfeszültséget abban a pillanatban kivezeti. Tehát ez az egyik, rögtön már 30 milivolttá változott 5000-6000-ről vagy jóisten 
tudja hol tartottam én most abban az állapotban. Elengedem, természetesen abban a pillanatban újra kiakadok, de viszont ha megint 
hozzáérek, abban a pillanatban ismételten ez a nagyon alacsony kis érték, mely nem tud a szervezetünkben semmiféle komoly 
elváltozást előidézni. Kedves nézők ez az egyik, hogy ilyenkor mikor én most hozzáérintem a kezemet, akár ehhez az alátéthez, még 
egyszer mondom, az alátéthez teszem a kezemet vagy éppen a lepedőre teszem rá, ugyanez történik. Sőt még talán gyorsabban, mint 
ahogy az alátétnél megtörtént. Tehát az egész éjszaka, tulajdonképpen az egész szervezetet a lepedőnk tehermentesíti. Ami azt jelenti, 
hogy a szervezetnek nem kell ezzel foglalkozni, nem kell erre kompenzálnia, hanem teszi azt a dolgát, amit éjjel tenni kell, hogy a 
szervezetet pihenteti, regenerálja. Tehát kijavítja azokat, amiket napközben el tudott rontani. És kedves nézők ez megint nagyon 
fontos, hogy ez az éjszaka, ugyanis egyre több ember szenved alvászavarokkal, és ezeknek az alvászavaroknak a hosszú távú 
következménye az, hogy megint a szervezet teljes egészében kifeszül. És megint jönnek a különböző tünetek, problémák. Az egyik 
ilyen tünet én hadd mondjam, múltkor beszéltünk is róla, ez a bizonyos fibromyalgia, ami egyre több embert érint. És jelen 
pillanatban ez egy, tünete annyi van, hogy fáradtság van, kimerültség van, a kondíciónak a romlása van, ugye ahogy mondtam 
alvászavar, szorongás, depresszió, amiről beszéltünk kedves nézők. És jelen pillanatban egyre több ember, ahogy mondtam, és főleg 
az a korosztály, aki most éppen az igát húzza, hogy úgy mondjam, tehát az a középosztály szenved ettől. És most jelenleg orvosilag 
annyi van, hogy elmondják, hogy mi ez, de megoldás nincsen rá. Én kedves nézők hadd mondjam el, hogy ezek a terméke, amiket 
Önöknek mutatok, kettő órán belül ezt a problémát simán megoldja. Még egyszer mondom kettő órán belül meg tudja oldani ezt a 
problémát. Nem tudom kell-e valakinek erről többet mondani, hogy a szervezetnek mekkora segítséget tud nyújtani a 
mindennapokban, akár az alátét részéről, akár éppen ha a lepedőre valaki ráfekszik. És az az egésznek a lényege kedves nézők, hogy 
az egész éjszaka a szervezet azt ki tudja javítani, ha történt velem valami, meg holnap is, meg öven év múlva is. Tehát ez a 
legfontosabb és akkor mindegy, hogy mit tesznek ide a nyakunkra. Egy a lényeg, hogy én valahogy a szervezetemet mindennap 
tudjam az eredeti állapotára, az egyensúlyára visszahozni. Tehát ennyit szerettem volna megmutatni. A másik, amit hozzátennék, 
hogy amikor változott az érték, nemcsak ez történik, hogy akkor kivezeti belőlem ezt a testfeszültséget, hanem mivel akármilyen 
bonyolult módon össze vagyok kötve az anyafölddel, és az anyaföldnek a felszíne tartalmazza azokat a szabadon mozgó elektronokat, 
negatív előjellel, ami bennünk meg tudja tenni azt az egyensúlyt, azt a biológiai egyensúlyt, amiről az elején beszéltem Önöknek. 
Hogy ezeknek a kívülről indukált elektromos és elektromágneses tereknek hatására a bennünk lévő bio-elektromosság elromlik. És ezt 
az elromlást tudja a szervezetünknek visszaadni negatív elektron formájában az egyensúlyt. Azért, mert akkor már nem lesznek 
szabad gyökök, mert a szabad gyököknek adunk elektront, így el tudnak eliminálódni, ezáltal nem lesznek gyulladások. Ha nincsenek 
gyulladások, akkor pedig nincsenek betegségek, nincsenek fájdalmak. És erre megint hadd mutassak kedves nézők egy képet. Többek 
között, hogy mi mindent tud még ez a földelés három hét alatt megoldani és megváltoztatni. Itt egy 68 éves hölgynek a lábát mutatom, 
akinek egy csizmája ki… sebes lett a csizmájától, tehát fölsértette neki és ez teljesen elfekélyesedett. És az elfekélyesedést bármivel 
kente, tehát bőrgyógyászati szempontból, jóformán semmi nem segített rajta. És amikor használta ezt az alátétünket, erre rátette a 
lábát két és fél órán keresztül. Három hét alatt, tessék nézni a változásokat mi történt. Tehát egy ilyen súlyosnak tűnő betegséget is ez 
az egyszerű dolog milyen gyorsan is tudja kezelni. És nincsen semmiféle mellékhatása. A másik, amit itt szeretnénk mondani, és 
nagyon sokszor már mondták is, hogy ugye Papp Lajos professzor segítségével mindenkinek elmondtuk, azt hogy ezek a sokszínű 
betegségek minek a következményei. Azt, hogy ezek a kívülről indukált terek megváltoztatják az érfalon és a vörösvértesteknek a 
felületén lévő elektromos töltésnek a milyenségét, ezáltal összecsapódnak ezek a vérlemezkéink. És erről is mutatok egy képet, hogy 
milyenek ezek a változások, amikor megtörténik, tehát az alsó képen, az alsó részen van ott. Ez a felső rész, amit most tulajdonképpen 
tetszenek látni, ez, amikor normális állapotban vannak a vérlemezkék, tehát amikor közepén van, és teljesen nyugodtan tud működni a 
vérkeringésünk. Ez pedig az elektromos tereknek a hatása, amikor megváltoznak ezek a töltések. Ezek a vörös testek összecsapódnak 
és ilyen sűrű lesz tőle a vérünk és ennek a következménye tulajdonképpen aztán az, hogy a sűrű vér hatására, ugye a szervezetünknek, 
illetve a szívünknek mekkora munkája van, tehát abban a sűrű véren kell dagonyázni és úgy kell megoldani a napi életünket. Nagyon 
nehezen megy, és ugye erre jönnek aztán a vérhígítók és egyéb szerek, gyógyszerek, ami ezt aztán megint kémiai úton megoldja. 
Kedves nézők még egy képet szeretnék megmutatni, ami még belefér talán az időnkbe. Van ez a bizonyos, amit már lehet ellenőrizni 
most jelen pillanatban, amit most mutattam önöknek, hogy testfeszültséget hogyan lehet kivezetni.  Lehet a vérnyomás ellenőrzésével 
ellenőrizni, hogy szépen visszaállítja a földelés hatására a vérnyomást, inkább úgy mondanám, normalizálja a vérnyomásunkat. A 
másik pedig az, hogy a nyálmintából lehet venni, sok minden más, hogy a hormonjaink hogyan változnak meg az elektromos tereknek 
a hatására erre itt van a kortizonnak szintjét (?) hogyan tudja megváltoztatni. Kedves nézők ezt mind mindezek a termékek tudják az 
Önök számára nyújtani, biztosítani. Én kérem Önöket, hogy menjenek fel a honlapunkra. Ott nagyon sok információt fognak még 
kapni, tehát a www.foldelnijo.hu oldalunkon. A telefonszámunk a futócsíkon megtalálható, engem mindig megtalálnak ezen a 
telefonszámot. És a legközelebbi alkalomkor folytatjuk, ahol most abbahagytuk. 

11. 2015.04.04.  
A műsorban az alábbi feliratok olvashatók. 
ELEKTRO/SOKKK 
Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00-18:00)  
06-70-940-3164 
SMS: 06-20-916-0583 
www.foldelnijo.hu 
TAVASZI AJÁNDÉK: Minimum 2 alátét vagy lepedő rendelése esetén 10% kedvezményt ajándékozunk termékenként. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 

http://www.foldelnijo.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
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[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak az a fajtája, amikor most 
már termékekről beszélhetünk és én, ha megengedik, akkor kezdeném azzal, amit a múlt héten abbahagytunk, ugye ez a bizonyos 
tematikus résznél. Én elkezdtem mondani kedves nézők azt, hogy voltunk a feleségemmel egy termékbemutatón, aminek még most is 
bennem él az emléke. Olyan szempontból is, hogy azóta jó páran megkerestek ezzel kapcsolatosan, hogy mi is ilyen magas árakon 
forgalmazunk, mint ahogy ők ott hallották? Árakról nem fogunk beszélni kedves nézők, tehát csak annyit szeretnék ehhez az egészhez 
hozzátenni, aztán végképp befejezzük ezt a fajta témát, hogy amit ők adnak, azért mi adunk négy darabot, tehát azon az áron. És én 
szeretném még hozzátenni, hogy mi azt a darabot adjuk, ami az eredeti, tehát ami valóban, ez a földeléses dolog, ez a mezítlábas 
forradalom, hogy így mondjam, ha szabad így mondani, ez elindult és ezek a termékek, amiket én a mai napon is szeretnék Önöknek 
bemutatni, ezek az eredetiek. És ha már ebbe belementünk itt az eredetiségbe, engedjék meg, hogy megmutassam Önöknek, hogy 
miben is áll ez az eredeti, hogy tudjuk ezt az egészet valahogy legalább némiképp nyújtani. Először is ugye kétféle terméket 
forgalmazunk, most jelen pillanatban, fő terméket, ami valóban a földelésről szól. Az egyik ugye az alátét, majd mindjárt meg fogom 
mutatni, a másik pedig a derékalj, amit az éjszakában használunk. Most az éjszakai lepedő is, miden egyes darabja, sorszámmal 
készül el, ami azt jelenti, - és hálásan köszönöm a kollégáknak, hogy meg is tudják legalább mutatni – tehát van a mi logónk és a logó 
alatt van egy sorszám, ami azt jelenti, hogy minden egyes vásárlónak ilyen száma megy ki, tehát tudjuk mindenkinek, hogy milyen 
számon és kinek ment ez a termék. Tehát ez az egyik, amivel próbáljuk itt védeni az eredetiségünket. A másik, amit valószínűleg 
nehezebb lesz majd megmutatni - legfőképp a kamerának - hogy ezen az alátéten, aminek a mérete ugye 21 cm széles és 68 cm 
hosszú, van itt egy, a patent mellett, egy kis biléta. Egy hologramos biléta, amiben szintén benne van a Földelni Jó Kft.  Megpróbálom 
– talán, ahogy közelít a kamera, meg is fogják tudni látni – tehát a lényeg, hogy benne van a Földelni Jó Kft. ebben a hologramban. És 
szintén van egy sorszáma, ennek is. Kedves nézők ennyit tudunk tenni egyelőre az eredetiségért, ha hogyha megkapják, akkor ezt le 
tudják ellenőrizni. A másik az eredetisége, hogy ezekre a termékekre készült az össze olyan kutatási eredmény, ami valóban a 
földelésről szól. Szeretném ezt kedves nézők azzal is kiegészíteni, hogy tavaly a Pécsi Tudományegyetemen, erről a földelésről meg 
aztán az elektroszmogról, ami végülis a főtéma, készült egy disszertáció, és ez a barátom, akit majd hamarosan be is fogok ide hívni. 
Én voltam a konzulense, ebből a témakörből vizsgázott és hál isten kitűnő eredménnyel. És ennek a földelésnek az volt az előzménye, 
hogy azt tudta produkálni, itt Budapesten többek között a Meteorológiai Intézetnél voltak ilyen különböző vizsgálatok, hogy a 
földelés valóban az emberi szervezetre, munka közben, hogyan tud hatni. Ez volt az egyik része a vizsgálatnak, ami azt jelentette, 
hogy ott volt összesen 80-100 munkatárs, aki mindenki kapott egy ilyen földelő alátétet és a földelő alátétnek utána megtörténtek a 
következő mérései. Először is meg lett mérve mindenkinek a vérnyomás, pulzusa. Utána a földelés oda lett téve a munkahelyére, ahol 
a számítógépen dolgozik, és az eredmény, az hogy a vérnyomás is és a pulzus is megfelelő szintre esett vissza. És tessék elhinni egyik 
ember se tudta, hogy őneki egy kicsit emelkedett a vérnyomása. A másik, ez két órán belül történt az első ilyen vizsgálat, utána 
megismételtük négy óra múlva, aztán rá következő nap, tehát két nap múlva. És egy hét múlva, tehát így történtek a vizsgálatok, és 
egyre jobb eredmények születtek. A másik, ami ehhez tartozott, ehhez a kutatáshoz, ehhez a vizsgához, hogy mértük a szaturációt, 
tehát a vér oxigén szintjét, ami még látványosabb volt, mert az összes munkatársnál fél órán belül mindenkinek helyreállt az 
oxigénszintje, 97-98-as színre. Szeretnénk ezt folytatni tovább, mert a továbbival kiegészítve ezt a kutatásokat, és ennek is van oka, 
mindjárt el fogom mondani, hogy szeretnénk ezt kiegészíteni, egy ezt úgy hívják, hogy Eliza-teszt, nyálmintából vett vizsgálat lesz 
majd, szintén ilyen felállással. Minek az a lényege, hogyha reggeli órákban nyálmintát veszünk, akkor abból nagyjából meg lehet 
állapítani, hogy a hormonok erre a környezeti terhelésre, amiről beszélünk itt az elektroszmog okán. Erre környezeti terhelésre, 
hogyan reagál, legfőképpen a kortizon hormon, ami nagyon sok mindent irányít. A másik meg, hogyha itt segítségről beszélünk, tehát 
a termékeinknek a segítsége, hogy valóban mit tud helyretenni, egy nagyon fontosat szeretnék önökkel itt kedves nézők megbeszélni. 
Méghozzá a stresszt, azt hiszem jóformán nincs olyan ember, de még talán a gyerekeink is így vannak, hogy ne stresszelnék magukat, 
legfőképpen a gyerekek az érettségi előtt. A másik meg az alsó osztályosok, mert elkezdték az iskolát, és akkora megterhelés 
számukra, mint szerintem nem kellene. De mindennap stresszel indulnak már ők is az iskolába. Most kedves nézők ezt a stresszt 
szeretném önökkel egy kicsit kibeszélni, és hogy ezzel mit tud tenni a mi termékünk. Ugye a stressz a szervezetnek egy bizonyos fajta 
védekezése és ezt a stresszt tulajdonképpen a bizonyos idegrendszerünk irányítja, méghozzá a vegetatív idegrendszer irányítja. A 
vegetatív szó azt jelenti, hogy automatikus, tehát nem tehetünk mi arról. És ennek a vegetatív idegrendszernek is két része van, egy 
szimpatikus része és egy paraszimpatikus része. Na, most azért, hogy ez az egész érthető legyen, én hadd viszonyítsam valamihez, 
mondjuk egy autóhoz, tessék elképzelni, hogy ugye az autón van a gáz meg a fék. Na, most a gáz a szimpatikus része, a fék pedig a 
paraszimpatikus része. És hát tulajdonképpen ennek az egyensúlyán kellene, hogy mi is működjünk, de sajnos jelen pillanatban, amit 
én már annyiszor mondtam az előadások folytán, ezek a környezeti hatások folyamatosan stresszként jeleneti meg a szerveztünkben 
ennek a következményeit. Ami azt jelenti, hogy a szervezet átalakul a szimpatikus állapotban egy úgy nevezett menekülésre, a 
szimpatikus részt szokták mondani, hogy „küzdj vagy menekülj”. Csak egy baj van kedves nézők, hogy amikor elindul ez a stressz, a 
mellékvese hormon, tehát keletkezik ez a bizonyos hormon, ami elindítja ezt a fajta stresszt, és ennek a következménye, hogy 
megemelkedik a vérnyomás, megemelkedik a pulzusszám, a légzés és a többi és ennek a következményei. Ez a hormon, ami benne 
marad, ez az adrenalin hormon, ami benne marad a vérben, addig ez fenn is marad ez a stressz állapot. Ugyanis a legnagyobb baj, az 
hogy ez a „küzdj vagy menekülj” állapot nem tud megtörténni, mert sajnos se nem küzdünk, se nem menekülünk, de viszont a vérben 
meg benne marad ez a hormon és fent tartja ezt a stresszes állapotot. Na, most ennek a következménye azok a súlyos elváltozások, 
betegségeknek a sokasága, amit most nem akarok felsorolni, mert jó párszor már megbeszéltük. De többek között, amit én minden 
egyes adáskor, én megfogadtam, hogy meg fogok említeni, mert egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, legfőképpen az 
egészségügy. Ezt úgy hívják, hogy fibromyalgia, ami azt jelenti, hogy egyre több ember, járványszerűen - mondom - terjed már ez, 
ami azt jelenti, hogy fáradékony az ember, nem tudja kialudni magát, inszomniának hívják ezt az egészet. Szorongás, stressz, tehát 
ennek a bizonyos stresszesnek a folytatása, egy idő után már agresszívvá válik és számtalan egyéb olyan szimptómák vannak, amik az 
egész napunkat tönkreteszi, de nem csak a mi napunkat. Hanem ennek a következménye, hogy ilyen szorongva, feszülten, ugye 
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milyen szép a magyar szó a feszültségtől feszülté válunk, feszülten elmegyek haza és akkor a családomat így fogadom ilyen feszülten. 
Aztán szépen ők is átveszik, ugye ennek aztán általában a vége majd egy alapos nagy veszekedés, amivel nem biztos aztán, hogy a 
stressz meg fog szűnni, sőt még teszünk hozzá. És ennek a folytatása aztán megint az, hogy különböző élettani zavarok keletkeznek, 
ami megint csak unalomig szoktam mondani, aztán lesz egy olyan kivetülése, hogy jelentkezik egy tünet, egy betegségtünet, mivel 
először elmegyünk ahhoz, aki ezzel foglalkozik és akkor a tünettel szépen elkezdene foglalkozni, de hogy az egészet mi váltotta ki, 
hogyan váltotta ki az meg sajnos soha nincs megkeresve. És ez aztán innentől kezdve még jobban terhelődik esetleg a 
gyógyszereknek a mellékhatásaival és egyebekkel. Tehát egyszer nagyon röviden ez a stressznek a következménye. A másik pedig az, 
hogy ezt a stressznek – ugye különböző stresszeink vannak-, van ugye a lelki stressz, van a napi munkahelyi, magánéleti, nem akarom 
végigsorolni, mert sok mindent össze tudunk szedni. Elég, ha az ember kap egy csekket, vagy egy információt a csekkekkel 
kapcsolatosan, aztán máris ott van a stressz. A másik pedig az, hogy vannak az úgy nevezett fiziológiás stresszek, na, most az a 
legrosszabb, mert azt nem tudjuk igazából kezelni. Na, most ezek a fiziológiás stresszek vannak aztán a gyors kivetülése, tehát 
betegség formájában. A másik, hogy ezt lehet mérni, ezt a fajta állapotot és én megint egy kicsit meg vagyok akadva itt, mert ez a 
mérés, ezt úgy hívják, hogy HRV, tehát a szívnek a frekvenciájának az a bizonyos variabilitásának hívják ezt, mai azt jelenti, hogy a 
szív hogyan alkalmazkodik ehhez a stresszhez, egyáltalán már létrejött ez a stressz. És erre kedves nézők én mutatok Önöknek egy 
papírt, hogy mi ezt mérjük, hálisten már elég régóta, és én mutatom, hogy ennek milyen kivetülése van neki, és megpróbálom megint 
a kamerának megmutatni ezt a képet. Ez tulajdonképpen egy nagyon jó barátunknak a működése, ez a bizonyos HRV. Így van, rá tud 
közelíteni, a lényeg az, hogy minden egyes másodpercben a szív, a két leütés között, tehát itt fönt van ez az EKG, ez a tapasztalati 
görbe a szívvel kapcsolatosan, tehát a két távolság között az R és az R távolság között, a mi szívünk, tehát hogyan tud a külső 
környezeti hatásokra és a belső környezeti hatásokra reagálni és kezelni. Na, most ennek a bizonyos kivetülése a HRV, amit alul 
tetszenek látni, és ennek itt a sarkában, most itt ujjal mutatom ez pedig a szimpatikus és paraszimpatikus állapotoknak az egyensúlyát 
mutatja. És amennyiben mondjuk éppen a szimpatikus állapot gyenge vagy erre szokták azt mondani paraszimpatikóniás állapotban 
van a szervezet, hogy ennek a következménye, mint mondtam a „küzdj vagy harcolj” de egyik se történik és ennek a következménye, 
ami a magas vérnyomás és a magas pulzusszám. Tehát ezen lehet követni azt, hogy ez hogy működik. Na, most mutatok egy másik 
képet, amit már egyszer megmutattam, hogy ezek a környezeti hatások mennyire is tudják megváltozatni ezt a HRV-t, tehát ezt a 
szívnek a frekvenciának a variabilitását. Ez tulajdonképpen egy úgy nevezett randomizált kettős vakvizsgálatnak egy ilyen kis 
szösszenete, amit itt mutatok Önöknek. Ez a felső rész, ez a kontrollcsoport, ami azt jelenti, hogy ő egy dect telefon, egy zsinór 
nélküli telefon volt tulajdonképpen bekapcsolva. Ennek a kontrollcsoportnak nem dugták be csak úgy csináltak mintha bedugták 
volna. Az alsó, ami itt van, annak viszont igen, tehát bedugták ennek a dect telefonnak a működését. És tessék megnézni, hogy amikor 
elindult, tehát amikor oda van írva DECT, elindult a telefonnak a működése, hogyan változtatta meg abban a pillanatban a 
pulzusszámot. Ugye a 68 helyett lett egyből 122, és akkor megint kihúzták egy idő után és akkor megint bedugták és akkor még 
magasabbra emelkedett a pulzusszám. Na, most tessék elképzelni kedves nézők ezt józan paraszti ésszel átfordítani a napi életbe, 
amikor valaki egész nap telefonál, vagy most a gyerekekre megint egy kicsit visszatérve. Amikor a gyerekek négy meg öt meg hat 
órán keresztül olyan iskolában vannak, ahol ott van a wifi. Tehát hat órán vagy négy órán keresztül folyamatosan őket terheli. És 
ennek a terhelésnek aztán a következménye, hogy ilyen viselkedészavarossá válnak sajnos nagyon sokan, és amit megint csak jó 
párszor megemlítettünk itt az adásokban, hogy ezeknek a viselkedészavaroknak most már olyan szintet értünk el, vagy ért el az 
ország, hogy az osztályoknak közel 65-70%-a már az. Tehát maradt egy 30%-a – tanárok után mondom ezt – akit még lehet kezelni. 
A másik probléma pedig az, hogy ezek a hatások, amit az imént is mutattam az összes diagnosztikát valahol egy kicsit becsapják, 
most gondolok itt az orvos diagnosztikákra, és az orvos nem egyszer erre a fals diagnosztikára reagál valamilyen módon és akkor itt 
van az előzménye annak, hogy elmegyek az orvoshoz, kérem a segítséget csak éppen egyről kettőre a szervezet meg soha nem megy. 
Tehát marad abban az állapotban, amikor mentem esetleg néha rosszabbodik, mert ugye esetleg a gyógyszereknek a hatásai 
érvényesülnek és akkor még rosszabb állapotba tudok kerülni. Tehát ezeket tudja kezelni a mi termékünk, evvel képtelenség 
végigmenni az összes ilyen szimptómán, hogy valóban, de majd megpróbálunk itt az év folyamán, hogy valóban ez a földelés, ez az 
egyszerű földelés, hogy mennyire tud segíteni az embereknek. És most megint csak has emlékeztessem Önöket arra vissza, hogy ugye 
ez onnan ered, hogy a Teremtő minket abba természetbe teremtett meg. Tehát az összes paraméterével együtt. Most ezt az összes 
paramétert, amiben mi megszülettünk, ugye ezt fordítottuk föl teljesen és ennek a technikai világnak, ami ránk szakadt, nem lehet 
megváltoztatni sőt egyre rosszabb lesz, ránk szakadt, ennek sajnos nagyon súlyos következményei lesznek. És ennek a nagyon súlyos 
következménynek nagyon sok áldozata fog lenni. Ez az ára annak, hogy mi itt a technikai világba jó alaposan belebonyolódtunk. 
Tehát ezért vagyok én itt a műsorban azért, hogy Önöket próbáljuk erről egy kicsit tájékoztatni, hogy visszafogni, mert mindenre van 
megoldás. A telefonálást is meg lehet oldani olyan headsetekkel, aminek ilyen zselés csöve van neki, tehát ami már valóban tudja 
csökkenten ezt a sugárzást. Én tegnap voltam Budaörsön egy villamosmérnök párral, két villamosmérnökkel találkoztam az egyik 
barátom révén, akinek végül, én megtudtam nagyjából – azért még pár beszélgetést majd kell, hogy az ő agyukat is egy kicsit 
áttanítani a való élet fele – hogy valóban ezzel az egész elektromossággal nekünk mi a problémánk. Azzal kezdtem ott is, hogy mi ezt 
nem tudjuk megváltozatni. Nem, képtelenség nincs az az ember, aki ezt meg tudja változtatni, hacsak a világ nem fog egy olyan fele 
fordulni, hogy ez mégiscsak megváltozik. Tehát nekünk kell mindenképpen úgy alkalmazkodni ehhez a megváltozott környezethez, 
hogy ne bántson bennünket. És ennek, és nem győzőm mondani ennek a legnagyobb segítsége azok a termékek, amik itt vannak. 
Tehát akár az éjszakába a lepedőnk, mert tulajdonképpen ennek a – nagyon egyszerűen elmondva – célja az, hogy azok a hatások, 
amik egyébként létrejönnek, ez a termék ne engedje meg létrejönni. Ugye ennek két oka van, az egyik hogy a testfeszültséget egész 
éjszaka folyamatosan elvezeti, ezáltal a szervezet nincs terhelve egész éjjel és azt teszi az éjszakában, amit tenni kell neki, ami az 
jelenti, hogy regenerálódni kell a szervezetnek, kijavítani azokat a hibákat, ami napközben történt. És ha kijavítja a hibákat, ma meg 
holnap, meg holnapután meg ötven év múlva is, akkor mindegy, hogy mi történik itt körülöttünk, mert az éjszakában a szervezet 
elvégzi azt a feladatát, amit megint csak azt mondom a Jóisten adott nekünk egy ilyen, olyan programot, kódot, hogy ha nekünk van 
valami problémánk, akkor a szervezet azt szépen kijavítja. Bennünk van ez a kód, bennünk van ez a lehetőség csak ezt nem tudjuk 
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engedni és ezt a lehetőséget adja vissza a derékalj meg adja vissza napközben az alátét. Ha nagyon röviden akarnám elmondani ennek 
az egésznek a lényegét, kedves nézők ez nagyon fontos, mert most megint visszatérve a szimpatikus-paraszimpatikus állapotra, az 
éjszakában általában mindig a paraszimpatikus állapotban vagyunk. És a legeslegjobban akkor tud nekünk az ilyenfajta terhelés 
ártani, és hozzáteszem, hogy ez a terhelés az a terhelés, amit nem látunk, nincsen szaga és akkor erre mondják nagyon sokszor, hogy 
akkor miről beszélek én. Tehát azokról, amit nem látunk, és csak műszerekkel tudjuk mérni. Tehát ezért lenne fontos mindenkinek 
legalább az életben egyszer egy olyan korrekt méréssel szembesülni, hogy az ő lakásában, meg az ő lakásának a környezetében mik 
azok a terhelések, amik őt érik, amit nem lát, csak esetleg néha szenved az egész család tőle. Tehát ezt kellene - egyszer mindenki 
számára még egyszer mondom - megreszkírozni. A másik meg még befejezésül, mert sajnos megint letelik az idő a munkahelyi – nem 
problémának mondom – munkahelyi napi kapcsolat, amivel szembesül mindenki, hogy valóban nagyon sok helyen ott vannak a wifik, 
már nincs olyan fodrászüzlet, nincs olyan vonat, busz ahol ne lenne wifi. Tehát lassan elkerülhetetlen megint. Ezeknek a hatásoknak, 
hogyha nap, mint nap valaki szembesül, akkor annak meg van mindig az eredménye. Ugye elmondtam az előző adásban is, amikor a 
tematikus részről beszéltünk, hogy jó pár ország, hogy ugye említettem múlt hónapban éppen a franciáknál megtiltották törvényileg az 
óvodákban és iskolákban a wifiknek a használatát. Mikor fog ez vajon ide érni hozzánk? Nem tudom, de én annyit mondogatom majd 
itt, remélem, hogy egyszer majd csak valaki, egy olyan, aki ebben kompetens föl fogja kapni a fejét. Visszatérve tehát a 
munkahelyekre, ami nagyon fontos lenne, hogy valaki csak egy ilyen kis alátéttel az egész napját olyan egyensúllyá tudná tenni a 
szervezete számára. Amit csak az tud, aki már használja, és annak, akinek a környezetének esetlegesen el tudta mondani. Kedves 
nézők az az összeg, amibe ezek a termékek is kerülnek, egyáltalán nem nagy kiadás ahhoz, hogy azt, amit meg fognak tapasztalni 
utána, azt mondom, majdnem órákon belül az megérje. Ott az alsó csíkon vannak az elérhetőségeink, telefonszámok. Két 
mobiltelefonszám is van és egy vezetékes telefonszám is van, amelyik jövő héten hétfőn bármelyiken elérhetőek vagyunk és akkor 
mindenki számára, ha van még kérdés, azt is meg tudjuk beszélni. Külön szeretném felhívni az Önöknek a figyelmét a weboldalunkra, 
ahova folyamatosan próbálunk feltenni olyan információkat, képeket és most már elkezdjük ezeket is fölrakni, hogy még 
látványosabb legyen. Még jobban tudja az agyunk fogni ezeket a problémákat. Többek között egyet kikészítettem, hogy ezt lássák, 
hogy ha a stresszről itt beszélgetünk, akkor van még egy úgy nevezett oxidatív stressz, ami aztán még nagyobb kárt tud bennünk 
tenni, befejezi azt, amit az imént mondtam. Ugye az nem más, mint az hogy olyan mennyiségű terheléseknek a hatására olyan 
mennyiségű szabad gyökök keletkeznek szervezetben folyamatosan, hogy egyszerűen sem táplálékba sem táplálék kiegészítőkbe nem 
tudunk annyi antioxidánst bevinni a szervezetünk számára, mint amennyi szükséges lenne. És ugye ezek a szabad radikálisok mit 
csinálnának. Ugye itt van egy egészséges sejt, hogy addig bombázzák azt az egészséges sejtet, hogy az elektronját el tudják tőle lopni, 
az egészséges sejttől. Míg az a végén szépen tönkre megy. És ezeknek a sokasága, lokálisan, okoznak különböző gyulladásos 
helyeket, és hát gyulladásokból szépen lassan indulnak, mint ahogy már mondtuk a degeneratív problémáknak a sokasága. Tehát 
ezeket lehetne kedves nézők szépen lassan elkerülni mindegyiket és erre vannak a kutatási eredményeink. Arra, hogy ez az egyszerű, 
ez a földelés, vagy ha majd jobb idő van a mezítlábazás, mekkora és mekkora segítséget tud adni. Folyamatosan kapok olyan 
leveleket, hogy azok a menedzserek, akik besokalltak ebbe a civilizált világba, akiknek jóformán az orvosa azt mondta, hogy 
mindenfajta betegsége van, erre szokták mondani, mint az állatorvosi ló, olyan betegségei vannak már minden. És akkor elmennek 
egy –tehát vannak rá anyagiak is – egy olyan helyre, ahol se ember, semmi nincs csak a természet. És egy év múlva a természet olyan 
rendet csinál az emberi szervezetben, mintha soha nem lett volna semmi baja. És erre számtalan példa van, ezeket a leveleket majd 
megpróbáljuk feltenni szintén a weboldalunkra, hogy Önök is el tudják őket olvasni. de gondolom Önök is tapasztalták már azt, és ez 
a barátom nekem mindig elmondja, aki ezt éppen említette nem is olyan régen, hogy mondd el az embereknek, ha bemegy a tus alá, 
tehát a fürdőszobába, letusolja magát. Biztosan mindenki érzi, hogy egy nap, egy nehéz nap után ez a tusolás mennyire felfrissíti, 
mennyivel másabb lesz a hangulata, a közérzete, minden. Ezt tudják tenni tulajdonképpen a kedves nézőkkel, a termékeink. Ugye 
minthogyha egész éjszaka Önök is letusolnának, és azt az érzetet fogják érezni. A másik meg a terméknek a segítségével nem lesz 
teher, a szervezet azt teszi, amit tenni kell neki az éjszakában, kijavít, regenerálódik és akkor másnap majd frissen tudjuk folytatni azt 
a munkát, amit a sors ránk bízott. Kedves nézők, a mai napba sajnos csak ennyi fér bele, folytatni fogjuk majd. Sőt én hadd mondjak 
annyit itt előzetesben, hogy majd legközelebbi alkalomra szakítok azzal a csökönyösségemmel, hogy így mondjam. Behívok egy 
olyan embert, aki már használja ezt a terméket már régóta és mondja el ő a saját szájából, hogy mit tapasztalt, hogy mi a véleménye 
erről az egészről. Tehát az ő szájába, anélkül hogy én szólnék hozzá egy szót is vagy egyáltalán megbeszélném vele előre ezt. Ez lesz 
majd a májusi adásunk. Szeretném még felhívni a kedves nézők figyelmüket még arra, hogy adtunk egy lehetőséget, a futócsíkra fel is 
írattuk, hogy milyen kedvezménnyel szeretnénk Önöknek itt a tavaszt elkezdeni. Igény volt rá, hogyha valaki csak az alátétet kéri, 
vagy a lepedőt kéri, akkor arra is legyen kedvezmény. Megtettük, ott van és a weboldalakon el is lehet olvasni, hogy összegszerűen 
mit jelent ez a 10%. Kedves nézők ennyi fért bele a mai adásunkba én nagyon szépen köszönöm Önöknek a figyelmüket, a 
türelmüket. 
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Gyűrűsi József: Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm önöket, kedves nézők. Ez az Elektro Sokkknak az az 
adása, amikor most termékekről beszélhetünk. Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy miért is kell beszélni a termékekről, most 
pedig egy kicsit részletesebben kifejtjük azt, hogy valóban hogy lehet védekezni. Kedves nézők, most is szeretném én azzal kezdeni, 
hogy ez az Elektro Sokkknak a műsora, ez nem arról szól, hogy ezt a világot meg fogjuk tudni változtatni, nem arról szól, hogy most 
mindenki dobja el a mobiltelefonját, meg az összes ilyen berendezését, hanem arról szól, hogy elértünk egy olyan határt, amikor jó 
lenne most már elkezdeni védekezni. Tehát ez a mai műsorunk, ez erről fog szólni, a védekezésről. De mielőtt még belevágnánk azt, 
hogy hogy is lehet védekezni, szeretnék önöknek elmondani egy nagyon fontos dolgot, illetve többet is. Kezdeném azzal, hogy múlt 
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adásba azzal fejeztük, illetve sőt, azzal kezdtem a múlt adást, hogy felolvastam egy levelet, hogy az ENSZ-nek tizenhat tagország 
kilencven tudósa eljuttatott egy petíciót, egy beadványt az ENSZ elnökének, tehát őexcellenciájának, ugye Pan Gimunnak hívják, és 
mind a összes ENSZ-tagállamának, 2000 olyan lektorált anyagot, amiben bizonyítják, hogy valóba, amiről mi itt ebbe az adásban is 
beszélünk, hogy mekkora fontos jelentősége van most már, de főképpen kiemelve ezt a kismamákat, tehát a leendő édesanyákat, a 
magzatokat, és a gyerekeket. Elértük azt a határt, amikor, jó párszor elmondtam már én is, tehát elértük azt a határt, amikor valóban 
most már tenni kellene magasabb szinteken, kormányszinteken, ez ellen, hogy valóban ne betegítsük meg a gyermekeinket, a leendő 
unokáinkat. Kedves nézők, éppen mai nap, amikor jöttem ide az adásba, hallottam a rádióba, hogy megint az orvosoknak a kamarája, 
megint felkérte a kormányt, hogy még több pénzt juttassanak a számukra, még több pénzt a fizetésükre. Én ezt teljesen megértem, 
hogy mindegyiküknek szüksége van rá, de valahogy a népegészségüggyel kellene most már olyan módon foglalkozni, hogy valóba 
vigyázni az emberekre, hogy ez a sok-sok betegség ne tudjon megtörténni. Miért nem lehet most már valóban megszólalni, 
odafigyelni és ezeken a szinteken, tehát akár orvosi szinteken is. Kedves nézők, én ezen a ponton szeretném azt is megjegyezni, hogy 
jó párszor már ennek is nekiestünk, aztán mindig otthagytuk, szeretnénk elindítani szeptembertől azt a, nem tanfolyam, nem is 
továbbképzés, inkább egy ilyen tájékoztató jellegű előadást, első körben itt Budapesten, ahol mindenki odajöhet, és ide szeretnénk 
várni orvosokat, szeretnénk ide várni olyan ápolónőket, vagy éppen akik a kismamákat látogatják védőnők, hogy tudjuk önöket 
tájékoztatni arról, hogy valóban, amikor azt mondjuk, hogy elektroszmog, akkor ez mit jelent. Ott lesz az összes olyan kalibrált 
műszer, amivel ezt meg lehet mutatni, lehet mérni, ott mindenki tud szembesülni azzal, amikor azt mondjuk, hogy magas ez az 
elektromos tér érték, vagy akármelyik érték, akkor azt szembesülnek a gépeken, tehát a műszereken keresztül, hogy valóba, amikor 
ezt mondjuk, akkor mi történik azon a műszeren. És amikor éppen a védelmekkel, a termékekkel ezt meg tudjuk mutatni, hogy 
hogyan lehet védekezni, akkor azt is fogják látni szemtől-szembe, az önök kezében ezzel a műszerrel, hogy valóban történt-e változás, 
avagy sem. És megint csak ezen a ponton szeretném azt elmondani, hogy a héten is kaptam öt olyan telefont, amibe felhívtak, hogy 
van egy olyan meghívó a kezükbe, amibe meghívják őket, hogy nincsen színe, nincsen szaga, nem tudom megfogni, tehát mi itt 
szoktunk mondani az elektroszmogra, tehát ilyen termékbemutatóra előadásokra. . Es az egyik, aki elmondta, hogy ő nem is 
Magyarországon volt egy ilyen termékbemutatón, tehát magyarországi termékbemutatón, hanem Dubrovnikba hallotta ezt az előadást, 
és oda befizetett egy X összeget, és akkor az X összegért elvitték őt Dubrovnikba, de kötelező volt ezt az előadást meghallgatni, és ott 
az elektroszmogról volt szó. És azt a terméket, amit ajánlottak megoldásra, hát, kedves nézők, mi azért adunk tíz darabot, amit ott 
felajánlottak, hogy ez a terméket ott meg lehet vásárolni. Tehát még egyszer mondom, mi ezért tíz darabot adunk önöknek, ezért a 
felajánlott összegért. Nagyon szépen kérem önöket, figyeljenek ezekre az egészre, mert nem szeretném, én nagyon félek megint attól, 
hogy ez az egész téma, amit tizennyolc évvel mi, én egy személyben, meg a, itt hadd említsem meg a Béky tanár urat(4.52), annak is 
segítségével elindítottuk ezt az egész elektroszmoggal való foglalatoskodást, meg egyáltalán az embereknek a tájékoztatását, ez most 
megint azok hallották meg első körben, de legfőképpen fontosnak, akik nem kellett volna. Tehát most akik megint visszaélnek az 
önök naivitásukkal, az önök hiszékenységével, hogy ezt a terméket egyedül csak ők tudják megoldani, mert hallottam már olyat is, 
hogy ami nálunk van itt termék, amit mi a televízióban megmutatunk itt most már harmadik éve, ez csak egy másolat, ez egy 
hamisítvány. Hát szóval a pofátlanságnak nem tudom mekkora foka ez már, és én megmondom őszintén, nagyon szeretnék 
szembesülni ezekkel az emberekkel, akik hivatkoznak ránk, meg szakemberekre, meg a Papp professzorra, meg a jó ég tudja, kire 
nem, csak azért, hogy azt a terméket el tudják adni, még egyszer mondom, ilyen pofátlan árakon. Nagyon kérem önöket, tessék 
odafigyelni, mert megint elindult egy olyan, amit, még egyszer mondom, nem kellett volna, és itt van az, amikor kedves nézők, hogy 
ezért nem veszik komolyan azok a permanens gondolkodású emberek, vagy másképp gondolkodó emberek, akiknek tényleg 
meglenne a lehetőségünk arra, hogy egy magasabb szintre emelnék az elővigyázatosság-elve alapján való félelmet ezekkel az 
elektromágneses terekkel, meg a rádiófrekvenciás sugárzásokkal szembe. Emiatt nincsen megint komolysága, hát mert ez megint egy 
ilyen termékbemutatós duma. Ugyanígy mi is beleesünk nem egyszer ebbe a, ebbe a, ugye azt mondták, hogy a szokták mondani, 
hogy van egy mondás, hogy a fürdővízzel kiöntik a gyereket, hát ebbe a fajta dologba esünk mi is bele, mert nem egyszer, főleg, akik 
a kedves nézők, akik itt vannak, és annak a gyerekeik, hozzátartozóik nem egyszer mondják, hogy mama megint milyen 
termékbemutatón vagy, milyen teleshopon tetszett ezt látni megint, hogy ilyen hülyeségeket tetszik beszélni. Tehát nagyon nehéz a 
dolgunk, kedves nézők, és mi erre nagyon sokat áldozunk, és még egyet hadd mondjak el, hogy nem egyszer a barátaink szúrnak 
bennünket hátba, tehát olyan barátok, akikkel valamikor együtt kezdtünk, valamilyen témába, valamilyen termékbe, és akkor mi teljes 
egészében naivan, mi is naivan, elmondjuk teljes egészébe őszintén, hogy mire kell odafigyelni, hogyan kell segíteni annak az 
embernek, hogy az a fajta terméke majd hasson, és utána hamarosan, rá egy-pár hónapra meg hátba bök bennünk olyan szempontból, 
hogy olyan termékeket kezd el forgalmazni, amely egyszerűen gyomorforgató. Kinézetre is, tudásra is, meg aztán árba is. Kedves 
nézők, bocsássanak meg, hogy egy kicsit ilyen szempontból kifakadtam, kifakadtam, de sajnos ezekkel szembesülünk nap, mint nap. 
És én mai nap is szeretném egy kicsit, amit elmondtam a múlt adás elején is, ezt az ENSZ dolgot, még kiegészíteni azzal, hogy ebbe a 
hónapba tizennyolcadikán, tehát május 18-án Párizsban, szintén volt egy hatalmas nagy kongresszus, ami kimondottan ezzel 
foglalkozott, többek között az elektroszmognak a hatásával, meg azzal, hogy az orvosok miért tehetetlenek némely betegséggel 
szemben. Miért nem tudnak előbbre lépni, miért nem tudnak tenni valamit. Hát elmondták, nagyon sok előadó, hogy annak 
köszönhetően nem tudnak az orvosok néha semmit se segíteni a betegen, mert ott vannak azok az erők, azok a sugárzások, amiknek 
van már akkora ereje, hogy meg tudja akadályozni a segítséget. Tehát azt, hogy a szervezetünk a gyógyulásban egyről a kettőre tudjon 
lépni. Ennek a…, tehát ennek a konferenciának az volt a címe, érdekes a címe egyébként, hogy az idiopátia, és a, egy pillanat, és az 
idiopátiás környezetvédelmi intolerancia. Most az idiopátia ugye azt jelenti, hogy ismeretlen okból kialakult betegség, tehát ez a 
idiopátiának a jelentése. Tehát ebből még egyet, hadd mondják egy pár kettőt, hogy kik ezek, akik előadást tartottak. Tehát egy 
Wilhelm professzor, aki az elektromágneses mezőnek a magzati hatásokra való előadását, legfőképpen kiemelkedő volt. Akkor az 
elektromágneses mezők hatása a szervezetre, ennek egy André Wander nevezetű professzor, szintén Belgiumból. Nagyon sok, nem 
akarom, körülbelül 12 előadó volt, akik ezen a kongresszuson megjelentek, és a világnak szerették volna elmondani egy újabb 
adalékkal, hogy tényleg tessék, más nem a gyerekeink és a magzataink okán odafigyelni ezekre a sugárzásokra. Kedves nézők, ennyi 
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volt az úgynevezett szolgálati közlemény, hogy itt az elején kifakadtam ezzel, és ezt, én kérem önöket, hogy ha egy kicsit is, az elmúlt 
három évben megismertek, én a legnagyobb alázattal és a legnagyobb tisztelettel szeretném önöket segíteni, ha megbíznak bennem, 
akkor nagyon kérem, hallgassák meg azt, amit én mondtam önöknek. Vagy hallgassák meg a gyerekeikkel, vagy hallgattassák meg a 
gyerekeikkel is. Rátérnék a termékeinkre, továbbra is azt a két terméket szeretném itt önöknek megmutatni, amivel már régóta itt 
vagyunk önök előtt, ami bizonyította az önök számára is, meg aki számára hozzájutott ez a termék, annak a számára is, hogy valóban 
milyen segítséget tudott nyújtani. Kedves nézők, még egy fontosat szeretnék, mielőtt elkezdeném mutatni a termékeket, egy 
hozzátenni. Az összes kutatási anyag, ami a földeléssel kapcsolatosan megszületett, ami itt van önök előtt, erre született meg. Az 
alátétekre és ezekre a termékekre, lepedőkre. Minden másra, az csak valóban egy utánzat, mert az csak használják azokat a kutatási 
eredményeket, amit mi is csinálunk. Kedves nézők, én nem azért vagyok, mert fölháborodva, mert van még egy cég, aki ilyen 
terméket árul, hanem azért vagyok fölháborodva, mert nem olyan terméket árul, ami tudja azt a paramétereket, amit mi elvárunk tőle. 
A másik, pedig nem egy olyan áron adják, hogy egy normális magyarországi ember hozzájuthasson. Nem szabad az időseket most 
már tovább ennyire kihasználni, hogy ilyen százezrekről beszélnek egy egyszerű termék okán, ami tulajdonképpen, még egyszer 
mondom, sokkal-sokkal kevesebbért egy eredeti is megkapható. Csak arra szeretném kérni önöket, hogy ebben bízzanak, akkor 
bennünk. Tehát az egyik termék, amit már sokszor mutattunk, ez a bizonyos alátét, amit a számítógépes környezetbe szeretnénk 
ajánlani mindenkinek. Ennek a mérete egyébként 25 centiméter széles, és 68 centiméter a hossza. Ez egy olyan kellemes tapintású 
anyagból, ilyen bőrhatású anyagból készült, ami nyugodtan lehet rajta egerezni, és ha egerezek, akkor pont ez a rész, itt a csuklónak 
ez a része érintkezik majd hozzá ehhez az alátéthez, és akkor, tulajdonképpen még akkor, ha a természetgyógyászatot idecitáljuk, 
akkor egy olyan kis pontokat ér, ami legfőképp a szívvel van kapcsolatba. És ez most nagyon-nagyon fontos, amit most mondtam, 
megmondom miért. Mert az egyik legnagyobb probléma, amit ezek az elektromos jelek okoznak az, hogy a szívnek a bizonyos 
frekvenciáját, tehát a működését rontják el. Ezt úgy hívják, hogy variabilitás. Említettem már jó párszor, itt az adásokba is, hogy ezt a 
variabilitást én még nem hallottam róla, nálunk az orvosok mérnék, tehát ezt HRV-nek hívják. Ez a szívnek, a frekvenciájának a 
variabilitása, tehát alkalmazkodóképessége magyarul, hogy a szívünk a két leütés között, úgy hívják, hogy R és R távolság, hogyan 
tud alkalmazkodni ehhez a külső és a belső szervezetben lévő környezeti hatásokra. Kedves nézők, ezért a felelős ugye a, megint csak 
elmondtuk már párszor, az úgynevezett szimpatikus és a paraszimpatikus-rendszernek az egyensúlyi állapota, hogy hogy tudja ezt az 
egészet kezelni. És ezek a külső hatások, ezek a környezeti hatások, tehát itt gondolok megint csak a elektromos terekre, az 
elektromágneses terekre, a rádiófrekvenciákra, mikrohullámokra, ezt a szimpatikus részt tudják nagyon gyorsan meggyengíteni. És ha 
meggyengítik, akkor már abban a pillanatban ez a HRV-nk már nem úgy működik, ahogy lenni kellene. Ugye ezt már egy párszor itt 
mutattam már önöknek, hogy mit is jelent ez a vizsgálatok szempontjából, amikor azt mondjuk, hogy megzavarja a szívünknek azt a 
HRV, tehát azt a frekvenciáját a külső környezet. Mutatnák önöknek egy képet, ami azt jelenti, hogy egy ilyen dupla kettős 
vizsgálatnak az eredménye. Ugye az egyik csoport a kontrollcsoport, ami azt tudta, hogy ott is be van dugva majd három percenként, 
ez az úgynevezett dect telefon, tehát a zsinór nélküli telefon, és a másiknál viszont valóban be is dugták abba a három percbe, és meg 
lehet nézni itt a képen, hogy a kettő között valóban mekkora az eltérés. Ugye itt a kontrollcsoportnál, ebbe az a bizonyos HRV-be, az 
a szívnek, a frekvenciájának az alkalmazkodóképességébe nem történt semmiféle változás, mert valóba nem is volt ugye bedugva ez a 
telefon. Viszont ahol bedugta, itt három percenként ezt a telefont, tehát ahogy nem volt bedugva egy újabb pulzusszámot maradt a 65, 
és amikor bedugták ezt a telefont, amikor elindította az elektromágneses sugárzás ennek a telefonnak, abba a pillanatban a pulzus 
megváltozott, és tessék nézni, fölment rögtön 122-re, és amikor kihúzták megint három percre, megint újra szépen visszaállt a szívnek 
a leütése, frekvenciája 66-ra. És amikor újra bedugták, még magasabbra ment, tehát 129-re ment föl a pulzusszám abban a 
pillanatban. Most kedves nézők, tessék elképzelni azt, amikor ott van a, mondjuk éppen a gyerekeknél az általános iskolába a 
informatika órán négy, öt, hat órán keresztül a gyerek abba a wifi környezetbe, ami ugyanazt tudja produkálni, mint amit itt mutatok 
önöknek. Akkor annak a kisgyereknek mennyire változik meg, abban a pillanatban, vagy az iskolába folyamatosan ez a terhelés okán, 
ezt a terhelést úgy hívjuk, hogy expozíció, tehát a napközbeni terhelésnek az értéke és időtartama határozza meg, hogy mennyi ez az 
expozíció, és sajnos nagyon sok. És ennek a következménye, hogy sajnos a gyerekeink ilyen zavarodottak, viselkedészavarodottak, 
mert ha önök is beszélnek az osztályfőnökkel, biztos önöknek is elmondják a gyerekekről, hogy az osztálynak a bizonyos százaléka, 
egyszerűen nem lehet őket kezelni, a megmaradó, a megmaradókat meg zavarják a nem rendesen viselkedők. És ezek a gyerekek, 
tessék elképzelni, kedves nézők, nem tehetnek róla. Mi tettük őket ilyenné, és még folytatjuk is tovább, hogy ha sürgősen nem 
változtatunk rajta. És ehhez kérem mindig, folyamatosan az önök segítségét, és abba kérem a segítséget kedves nézők, hogy 
folyamatosan bombázzák a gyerekeiket, az unokáikat, hogy igenis, gyerekek, valamit tenni kell, ha egészséges akarsz maradni. És 
ehhez nyújtjuk ezeket a termékeket, többek között pont a számítógépes környezethez ajánljuk ezt az alátétet, aminek mondtam már a 
méretét, aminek, hogy ha csak hozzáér ezen a részen, akkor többek között ez a HRV részét is, tehát a szívnek az analitikáit is meg 
tudja változtatni addig, amíg ott dolgozik a számítógép előtt, vagy egy olyan környezetben, vagy éppen amikor tanul a gyerek. Tehát 
óriási segítség, ugye már elmondtuk azt is, hogy emellett még mennyi minden történik meg a szervezetbe. Ugye, ami általános most 
már, hogy mindenki számára ez a környezet, ez a terhelés folyamatosan egy olyan stressz-állapotot indít, és tart fenn a szervezetbe, 
amelynek sajnos megvannak a súlyos következményei. Ugye az egyik adásba itt már kiveséztük azt, hogy ez a stressz egyáltalán mit 
is jelent, csakúgy nagyjából megemlítem, nem akarom újra elismételni, mert az adás nem elég hozzá, hogy ugye a stressz az azt 
jelenti, hogy meneküljünk vagy küzdjünk, tehát a valamelyiket tegyük meg, tehát a szervezet mindenképpen az életünket meg akarja 
menteni. És ez úgy akarja megmenteni, hogy a mellékvese által termeltet egy hormont, ezt úgy hívják, hogy adrenalin, amit 
folyamatosan beömleszt a vérbe, és ha bekerül ez a hormon a vérünkbe, akkor ez által megváltoztatja a vérnyomást, megváltoztatja a 
pulzusszámot, megváltoztatja a folyadék-visszatartást, a nátrium meg egyéb visszatartást, tehát sok mindent az ég adta világon. Csak 
egy baj van, hogy nem is küzdünk meg nem is menekülünk, hanem maradunk azon a helyen, tehát fenntartjuk folyamatosan a 
szervezetünkbe ezt a stresszes állapotot. És ennek a következménye lesz aztán sajnos, hogy a következő hormon, a bizonyos kortizol 
hormon is ennek az áldozatául esik, ami azt jelenti, hogy akkor már megint egy újabb csapás a szervezet számára, már akkor már a 
cukor is, meg a fehérjék is, meg a lipideknek is a szintézise megváltozik. Tehát nagyon sok mindent fölfordít, aztán egyszer csak 
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jelentkezik egy olyan probléma, ami már komoly tünetekkel jelentkezik, most ugye ezt is el szoktuk mondani, hogy akkor aztán ezzel 
a tünettel elballagunk ahhoz, akibe a legjobban bízunk az egészségünkkel kapcsolatosan. Elmondjuk, hogy mi ez a tünet, és akkor 
kémiával, tehát gyógyszerekkel, akkor szépen lassan elnyomják ezt a tünetet. Ezt mindig úgy szoktam, hogy mindenki számára 
érthető legyen, hogy miről is beszélünk, hogy ha valakinek van egy gépkocsija, aztán mondjuk éppen kigyullad az olajszint-jelző 
világítás, a lámpája, elmegy a szerelőhöz, a szerelő meg szépen leragasztja a lámpát, hogy ne lássa, hogy világít. Akkor azt tudjuk, 
hogy akkor annyit jelent, hogy egy pár nap múlva akár szét is szakadhat a kasztni, de viszont nem ég a lámpa, valóba. Tehát a tünetet 
eltüntettük, hogy nem látjuk, hogy ég, tehát ugyanez történik sajnos nem egyszer velünk, amikor bekerülünk az egészségügynek a 
darálójába, hogy a tüneteinket eltüntetik, de a problémát nem oldják meg. És én itt kértem az orvosokat arra, hogy mi ebbe szeretnénk 
segíteni, pont a műszereknek a megmutatásával, hogy valóba ez a terhelés milyen mértékű, és hogyan tudunk ezen segíteni, akár az ő 
munkájukon is. Mert én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok orvos keresi azt a segítséget, azt a választ, hogy ő a protokolljába, 
tehát a segítségével miért nem tud a betegén segíteni. Ezért nem tud, kedves nézők, és ezért, kedves doktorok, és nem is tudom, már 
kit hívjak fel, hogy idefigyeljenek erre a problémára. A másik a termékünk, amit még szeretnék mindenképpen gyorsan megmutatni, 
ez az éjszakára vonatkozik, tehát nagyon egyszerű az egész, csak rá kell feküdni. Tehát az a derékalj, most nem szeretném szétbontani 
ezt a terméket, de remélem a kollégáknak a segítségével meg tudjuk mutatni közelebbről is. Az a Földelni Jó Kft-nek az 
emblémájával ellátott termék, aminek nagyon fontos, mert minden egyes terméknek, ahol van a embléma, van egy sorszám is azon a 
terméken, tehát mindenkinek sorszám-szerűen készül ez a termék, tehát tudjuk, hogy melyik sorszámú termék kihez kerül. Tehát ez 
garancia szempontból is nagyon fontos, meg a másik a biztonság, tehát az, hogy a mi termékünket használják, abból a szempontból is 
fontos. Ugyanígy van az alátéteknél is, kedves nézők, hogy ezen is van egy ilyen kis hologram, amin rajta van a hologramon a mi, 
Földelni Jó Kft-nknek a logója, és rajta van a Földelni Jó Kft-nek a neve is, és ha ez, egyébként csak le lehet kaparni, hogy annak 
következménye van, ott alatta. Ha ez nincsen rajta, akkor ne tessék elfogadni, mert az nem a miénk, és akkor nem azt tudja, mint amit 
mi itt valóba azok a kutatási eredmények bizonyítanak, hogy az a termék valóban mit tud. Még egyet nagyon fontosat szeretnék 
elmondani, kedves nézők, a földelésekkel kapcsolatba. Ugye az egész termékünknek, mindegyik terméknek alapja, tehát alfája, 
omegája az, hogy abban a helyiségben, ahol azt a terméket használják, megfelelő legyen a földelés. Ez nagyon-nagyon fontos, mert, 
még egyszer mondom, ez a lelke. Viszont tudjuk, hogy a magyarországi viszonyok között ez a földelések ilyen hányavető(19.39) 
módon vannak kialakítva, vagy működik vagy nem. Másik, hogy ugye a hetvenes évek, sőt a nyolcvanas évek közepéig nem volt 
kötelező a lakásokban, a teljes lakásban kialakítani a védőföldelést, általában csak a vizes helyiségekben, tehát a fürdőszobában volt 
egy olyan konnektor, ahol földelés is volt. Na, most az ilyen lakásokba, ha nem volt teljes egészében felújítva a villany…hálózat, 
akkor ez most is olyan, hogy nincsen védőföldelés, ezeknek az embereknek szeretnék segítséget nyújtani, azzal a kis földelő szettel, 
ami fillérekbe kerül, kedves nézők. Amiben van egy ilyen kis pálca, amit le kell dugni egy kis pici kis helyen, ahol már van föld, ezt 
le lehet dugni, és abban a pillanatba van hozzá egy tizenkét méteres vezeték, egy vékony vezeték, és annak a végén van egy ilyen 
konnektor, amit össze kell dugni, és ebbe bele kell dugni a földelésnek a dugóját, amin nincsen villa, szeretném gyorsan hozzátenni, 
mert jó párszor már hívtak bennünket, hogy úr isten leesett róla a villa. Egyikre se kell villa, mert ez csak a földeléssel érintkezik, 
tehát egy ilyen kis fém részen. Tehát ezt meg össze kell dugni, és abban a pillanatban, perceken belül, nem kell hozzá szakembernek 
lenni, kedves nézők, aztán működik is a földelés. Tehát ilyen egyszerű az egésznek a kialakítása, és azt hadd mondjam el, hogy 
sokkal-sokkal biztonságosabb, mint esetleg bármelyik konnektor, ahol vitt földelés(20.54), mert ez valóba a földdel érintkezik, és a 
földbe viszi el azokat az elektronokat, ami a számunkra, a szervezet számára szükséges ahhoz, hogy valóba azokat a szimptómákat, 
amit egyébként ezek a terhelések okoznak, majdnem azt mondom, pillanatokon belül meg lehet oldani. Kedves nézők, csak ebből 
egyetlen egyet, az idő rövidsége miatt, hadd említsek meg, hogy a nincs olyan ember, és ehhez hozzátarozik a gyerekek, fiatalok, 
akinek nincsen besűrűsödve a vére, akarva-akaratlanul is. És ez azért történik, mert már ez jó párszor elmondtam, nem akarom már 
magam ismételni, tessék esetleg a korábbi adásokat megnézni. Annak a következménye, hogy összecsapódnak ezek a vérlemezkék, és 
erre mutatok egy képet is, hogy valóba hogyan vannak összecsapódva ezek a vérlemezek, és ha össze vannak csapódva, akkor ennek a 
következménye, hogy besűrűsödik a vér. És ugye ez, jó párszor megint csak elmondtam, hogy ez olyan szintet tud elérni, ez a 
besűrűsödése a vérünknek, hogy olyanná válik a vérnek az állaga, mint a ketchup. Most tessék ugye elképzelni, különösebb 
képzelőerő nem kell hozzá, hogy azt a sűrű vért milyen nehezen tudja a szívünk továbbítani, mondjuk éppen a lábujjunkig meg vissza, 
és akkor ezért fogja megemelni megint csak a pulzust, megemelni a vérnyomást, hogy oda is tudjon érni, de ennek előbb-utóbb sajnos 
a következményei jelentkezik. És nyolcvan perces földelés után tessék szépen, így szétválogatja ezeket a összecsapódásokat, csak 
még egyszer mondom, önmaga ezeknek a termékeknek a használata. Tehát ennél természetesebb vérhígító hatást önöknek senki nem 
fog tudni ajánlani. És nem kell és egyéb ilyen gyógyszereknek a kegyetlen mellékhatásával számolni akkor. Viszont, ha meg aki 
olyan használja, aki valóba meg használ már kémiai vérhígítót, annak viszont mindenképpen az orvosnak meg kéne említeni, hogy 
van egy olyan terméke, ami szintén segít ezen a vérhígításon, nehogy túlhígítsuk azt a vért, most már a kémiai szer csökkentésével ezt 
meg lehet oldani. A folyamatos csökkentésével, és akár egy idő után az elhagyásával is. Kedves nézők, a mai napra sajnos több nem 
fért bele, hogy mutatnám önöknek a többi segítséget, és amit mi kapunk hétről-hétre, hogy komolyan vegyük ezt az egészet. Én 
mindenkit arra kérek, hogy a weboldalunkon nagyon sok információt folyamatosan felrakunk. A csíkon látható elérhetőségeinken 
bármilyen információt, bármikor az önök számára tudunk nyújtani. Szeretném még egyszer arra is felhívni, hogy a figyelmüket, hogy 
még egyszer, önöknek szeretnénk megmutatni műszereknek a segítségével azt, hogy valóban mi is ez az elektroszmog. Ide ezeket a 
termékeket is el lehet hozni, amit az önöknek a tulajdonába van, le lehet ellenőrizni, hogy működik, vagy nem működik. Kedves 
nézők, sajnos ennyi volt a mai nap megint, én nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek a mai napi figyelmét, a türelmét. A 
legközelebbi viszontlátásig vigyázzanak magukra, és az Isten áldja önöket. 

13. 2015.07.11. 
A műsorban az alábbi feliratok olvashatók. 
ELEKTRO/SOKKK 
Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00-18:00)  
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06-70-940-3164, 06-20-916-0583, www.foldelnijo.hu 
NYÁRI AJÁNDÉK: Minimum 2 alátét vagy lepedő rendelése esetén 10% kedvezményt ajándékozunk termékenként. 
További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket 
elérhetőségeinken. 
JELENTKEZZENEK TELEFONSZÁMAINKON SZEPTEMBERBEN INDULÓ TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSAINKRA!!!! 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak.  
Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézők! Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak 
az a fajtája, amikor termékekről, tehát megoldásokról fogunk beszélni ismételten. De még mielőtt belevágnánk kedves nézők, 
szeretnék megint Önökkel megosztani egy, számomra problémát. Mégpedig a következő történt ismét a héten, hogy felhívott egy 
ismerősünk, barátunk, aki elmondta, hogy megint alkalmazzák azokat az anyagokat, meg azokat a kutatásokat, amit mi itt a Földelni 
Jó meg aztán az ELEKTRO/SOKKK adások folytán mi itt folyamatosan a kedves nézők elé tárunk. Tehát csináltak egy honlapot, 
majdnem hasonló névvel eltérés természetesen volt és az összes anyagunk, ami létezik, az fent van a honlapon, sőt az 
ELEKTRO/SOKKK adásaival megtűzdelve. És akkor felhívtuk ezt az egyébként egy jogász vette fel a telefont, aki elmondta, hogy 
igen ő velem nagyon jó barátságba van, életemben nem hallottam róla, és talán végülis akkor felhívtam, mert nem én hívtam fel 
személyesen, elmondta, hogy hát őket hívják mérésekre, mert a Gyürüsi úr 50.000 Ft-ért mér, mi meg csak 30.000 Ft-ért. Kedves 
nézők azért akartam ezt önökkel mindenképp megosztani, mert egyre jobban szaporodnak az ilyen fajták el, akik ránk hivatkoznak, 
rám hivatkoznak, azokra a vendégekre hivatkoznak, akiket én néha ide meghívok vendégként, hogy segítsenek nekünk, Önöknek, 
hogy valóban hitelessé tegyük azt, amit mi itt mondunk. És megint a legjobban, akire egészen rákattant, hogy így mondjam, az 
azoknak, akiknek éppen nem kellett volna már. És most megint az lesz a vége, és ezért óvom, és minden egyes adásnál, ha ilyen 
történik, el fogom mondani, hogy megint oda fogunk jutni, hogy elkomolytalanítják ezt a mi általunk itt prezentált elektrosokkot, a 
földelést és a többieket meg a méréseket. És az lesz a vége, hogy oda jutunk, mint a pálcás ingás mérésekkel, hogy senki nem hisz 
benne, senki nem veszi komolyan. Holott még egyszer mondom, a korunk legeslegnagyobb problémája mit mi feszegetünk hétről 
hétre itt az ELEKTRO/SOKKK adásában is. Kedves nézők tehát én azért mondtam ezt itt önöknek is el, sőt én kérem önöket is, hogy 
ha akár egy ilyen honlappal találkoznak, nyugodtan engem hívjanak fel, beszéljük meg. Ha én nem tudok róla, akkor megtesszük 
szintén a jogi lépéseket, mint ahogy itt is megtettük – azóta egyébként már nincsen, már levették a honlapról, illetve az internetről ezt 
a honlapot - és aztán megtesszük azokat a jogi lépéseket, amiket most már muszáj megtenni, mert még egyszer mondom, a témának a 
komolyságának, a becsületéért, tehát ezért szeretném az Önök segítségét az ilyenben is kérni. És mindjárt megelőzve, ezt a végén 
szerettem volna elmondani, ennek az egyik oka is az, hogy, szeptembertől szeretnénk valóban mindenki számára, aki ezt az egész 
fontos dolog érdekel, azt a tanfolyamot elindítani ahol szépen mindenkinek a fejében helyére teszünk. Mai adásban is és szerettem 
volna még itt megmutatni azt is még mondjuk, hogy egy telefonhívás milyen hangot ad ki, mégis ráutalásával el tudjuk képzelni, hogy 
valóban ott a mi agyunkban mit tud tenni, valóban érzékeltetni, de sajnos a technikai okok miatt ezt nem tudtuk megvalósítani, a 
hangmérnök ezt nem engedte, mert igaza is van neki. De az ilyen tanfolyamon, még egyszer mondok még itt az elején, amit 
szeptemberben szeretnénk indítani. Ezekről lesz szó és ezt szeretnénk mindenkinek ott személyesesen megmutatni, meg, mint ahogy 
említettem, ha valakinek van olyan terméke, ami nem a miénk, tehát nem a mi logóinkkal rendelkeznek, akkor ott le lehet ellenőrizni, 
meg tudják nézni, hogy valóban az a termék működik-e avagy sem. Kedves nézők elnézést hogy ilyennel kezdtem ezt az egészet és 
ilyennel fárasztottam önöket, de muszáj volt elmondani és ezután is még egyszer mondom minden adásban ezt meg fogom említeni, 
hogyha bennünket ilyen ér. Azért is, csak még egy mondatot engedjenek meg, mert mi erre nagyon sok pénzt áldozunk arra, hogy 
Önöket valóban itt tudjuk tájékozatni és szeretnénk, ha ennek a témának a komolysága folyamatosan fenn tudna maradni és egyre 
több ember számára ez tényleg létfontosságú lenne. Létfontosságú lenne, és ott most szépen átváltok a témára. Mert valóban a múlt 
adásban is azt hiszem említettem, hogy azok a tudósok, akik valóba nincsenek elkötelezve senkinek, azok már megtették azokat a 
bejelentéseket, hogy valóban – olyan helyen- hogy valóban fel tudják kapni azok a kormányok, akik valóban az emberekért, a 
lakosságért, legfőképpen a gyerekekért és a terhes édesanyákért szeretnének valamit tenni. Mást nem, és ezt mindig hozzátesszük, az 
úgynevezett óvatosság elve alapján, tehát előzzük meg inkább a problémát és higgyék el kedves nézők, akár hiszik akár nem, az egyik 
legnagyobb népegészségügyi probléma, amit mi hétről hétre szeretnénk önöknek átadni. És a megoldásokat is átadni. Mert az hogy 
most elmondjuk, hogy valóban ezek az elektromos rádiófrekvenciás expozíciók, tehát ami ránk telepedik egész nap, valóban milyen 
egészségügyi hatással vannak ránk. Ezt mindig megint csak megemlítjük, de elértük még egyszer mondom azt a pontot, amikor már 
baj van és beszélni kell az emberekkel komolyan. Ugye erre történt meg a múlt hónapban, sőt most már két hónapja, májusban, május 
22-én egész pontosan, hogy az ENSZ asztalára, tehát őexellenciája Ban Ki Mun asztalára odatették azt a 2000 oldalas lektorált 
kutatási anyagokat, ami valóban bizonyítja, hogy ezek, amiket mi említünk valóban, milyen szintet ért el és legalább a gyerekeinket és 
a leendő kisbabákat próbáljuk ezzel az információval államonként menteni. Ezt meg kapta ugye az összes ENSZ tagállam, megkapta 
az Egészségügyi Világszervezet. Tehát nem tudom, itt még Magyarországon nem hallottam – igaz hogy nyár van – hogy bármilyen 
reakció lett volna erre, rajtam kívül, de várjuk a hatásokat és én bízom benne, hogy előbb utóbb majd csak felkapja egy olyan 
politikus is erre a fejét. Akinek van annyi empátia benne, hogy valóban megteszi azokat az első lépéseket, hogy Magyarország 
lakosságát is és gyerekeit meg tudjuk védeni azoktól a problémáktól, amikről még egyszer mondom itt már harmadik éve hétről hétre 
önöket tájékozatjuk. Mai nap folyamán is én még egyszer elmondanám azt, hogy ezek az elektromos és elektromágneses sugárzások 
mekkora problémát okoznak napról napra, óráról órára. Kedves nézők én hadd említsek meg két olyan kutatót, akiket megint 
idecitáltam ez idézettel, akik komoly kutatók, idegsebész a másik pedig egy kutatóorvos egy amerikai kutatóorvos és a következőket 
mondja, hogy valóban most már tényleg vegyük végre komolyan ezt az egészet. Úgy hívják, hogy Robert O’Beccer ezt a professzort, 
egy amerikai kutatóorvos még egyszer mondom, aki a szalamandráknak a levágott végtagjainak a regenerálódásával foglalkozik, ami 
azt jelenti, ha egy szalamandrának levágják valamelyik végtagját, azt ki tudja újra növeszteni. És akkor idézem őt, hogy bizonyított, 
hogy az élő szövetek félvezetést tartalmaznak. Tehát O’Beccer ezért óvatosságra intette az embereket, mert szerinte a dübörgő 
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technikai fejlődésnek komoly egészségügyi következményei lesznek, mert saját szemével látta hogyan befolyásolhatók az élőlények a 
mesterséges elektromossággal. És akkor hadd citáljak még egy kutatót, egy amerikai idegsebészt, ezt Jack Cruznak hívják ezt a 
professzort, aki azt mondja, hogy a ma már létezik egy több oldalról alátámasztott elmélet, amelynek érvényessége józan paraszti 
ésszel is belátható, miszerint az ember is az állatvilág és a természet része. Egyfajta elektromágneses lény, egy bio-elektromágneses 
lény, ám amiért megváltoztatta a környezetét a maga kényelmére, nagyon súlyos betegségekkel fog fizetni érte. És már elkezdődött 
sajnos ez nagyon súlyos fizetség, mert ha valaki a saját környezetében körülnéz, biztos, hogy talál valakit, aki már nagyon nagy 
bajban volt, vagy nagy bajban van vagy már esetleg el is veszítette. De ami még aggasztóbb és ezt mindig is, miden egyes adás 
alkalmával elmondom, ami a legeslegaggasztóbb, hogy a gyermekeinkre nem figyelünk oda olyan kellőképpen az ilyen szempontból 
amennyire kellene. Ez értendő a tanárokra, orvosokra, szülőkre legfőképpen és a legborzasztóbb egyébként a szülők, mert akármilyen 
hihetetlen a szülők sem foglalkoznak ezzel, hogy a gyerekeket valamilyen úton-módon meg tudják védeni az ilyen sugárzásoktól. És 
nem szabadna megengedni, hogy tíz éven aluli gyerekek órákon keresztül a mobiltelefonjaikkal játszanak, vagy a számítógéppel 
játszanak, olyan programokkal mit nem tud abbahagyni. Vagy akár a tabletek, és nem akarom felsorolni, már annyi miden van, hogy 
az elképesztő. A tanárokat azért említettem meg, kedves nézők, mert a tanároknak meg olyan felelősségük van, hogy azokon az 
informatikai órákon, amit, az egész iskolát aztán ez a wifinek a segítségével be tudják szórni. Egy olyan iszonyatosan nagy 
megterhelést ad a gyerek szervére órákon keresztül, akár négy-öt órán keresztül, hogy ezeket nevezzük ugye expozíciónak, az ilyen 
megterhelési időszakokat, hogy a gyereknek előbb utóbb sajnos viselkedészavara lesz, vagy fejfájással fog hazamenni vagy olyan 
feszülten fog hazamenni, hogy a gyerekkel nem lehet társalogni, komolyan beszélgetni vele, és erről nem a gyerek tehet. És erre 
kellene kedves nézők odafigyelni, és amit még nagyon fontosat szeretnék még elmondani, hogy sajnos, erre megoldások tudnak lenni, 
hogy mondjuk éppen az iskolában wifiket kicseréljük vezetékes internetekre, otthon a wifiket kikapcsoljuk, amikor már pihenni kell, 
amikor már aludni kell. Tehát számtalan olyan dolog van, amit már meg tudnánk könnyíteni az életünket naponta, ezt kellene 
megtanulnunk és mi itt adásról adásra próbáljuk is itt ezt átadni. De a másik, hogy ezeket mi nem tudjuk megszüntetni, tehát azt már 
tudjuk, hogy ezek itt vannak az életünkben, sőt egyre több lesz az életünkben, nem is tudunk élni nélküle, mert valóban internet nélkül 
már nincs élet. De viszont azért szeretnénk túlélni, mint ahogy említette a Jack Cruz is, hogy ezt a technikai megkönnyítést, ami 
tulajdonképpen az életünket megkönnyítette, ennek nagyon sok áldozata lesz, túl tudjuk élni. Na, kedves nézők, erre vannak a mi 
termékeink, és ezt szeretnénk Önöknek folyamatosan szinten tartani, hogy ott legyen előttük, hogy van már megoldás, csak itt van, 
amit tálcán kínálunk Önöknek, hogy ez a kétfajta, az egyik a számítógépek elé, amik vannak az alátétek, a másik pedig az éjszakába a 
lepedőink, amire csak rá kell feküdni, a másikhoz meg csak valahol hozzá kell érni. És még egyszer mondom a kutatásoknak a 
sokasága bizonyítja, hogy valóban ez működik és meg tudja az emberi szervezetet valóban védeni az ilyen hatásoktól, amit egyébként, 
hogyha ezt nem fogjuk alkalmazni, előbb utóbb ennek súlyos hatásai lesznek az egészségünkre. És sajnos a súlyos, azt szó szerint 
mondom, mert nagyon súlyos hatások vannak, tehát itt a ráktól elkezdve, nem akarom sorolni, mert még kiejteni sajnos rossz. Amit 
még egy, most egy új friss kutatást még hadd említsek önöknek kedves nézők meg, hogy ugye jóformán alig van ma olyan ember, aki 
valamilyen allergiával ne küszködne. Most megint én a korosztályomból hadd hivatkozzak arra, hogy amikor én fiatal voltam, gyerek 
voltam nem is hallott senki az allergiáról jóformán. Tehát megint csak akkor valami előidézte minden ember számára, hogy ilyen 
gyenge lett az immunrendszere és az immunrendszernek a gyengesége okán ilyen allergiás állapotok lépnek fel a porra, a pollenre, 
most már az égvilágon mindenre. Tehát elképesztő milyen allergiák tudnak létezni és erre megint egyet csak hadd mondjak, és egy 
legfrissebb kutatás, ez 2015-ös kutatás eredménye, ezt a németországi Heidelberg egyetem publikálta, hogy a mobilsugárzás és a 
mikrohullámú sugárzás, tehát a rádiófrekvenciás sugárzások meg kétszerezi a hisztamin felszabadulását a szervezetünk és a hisztamin 
felszabadulása pedig sajnos az allergiás reakcióknak a sokaságát indítja el. Na ha már itt a felolvasásnál tartok, akkor még egyet 
engedjenek meg a kedves nézők, ugyanez az egyetem tette publikussá, hogyha megszűntetjük a stresszt szinte bármit meg lehet 
gyógyítani, kijelentéssel, a következőt szeretnénk elmondani. Ez persze egy hosszabb kutatási eredménynek egy kis szösszenete ez, 
aminek az az előzménye, már itt is jó párszor mondtuk kedves nézők az adásban, hogy ezeket a hatásokat, amiket az elektromos és 
elektromágneses sugárzások tesznek az emberi szervezetre. Sajnos nagyon gyorsan a szervezet ugye stresszként tudja kezelni, mert 
ugye különben nem tudnánk túlélni ezt az egészet. A stressz pedig azért van, mert megpróbálja megmenteni a mi életünket, a saját 
szervezetünk, és ezt stressz formájában tudja megtenni. Ami azt jelenti, hogy a mellékvese olyan hormonokat bocsát be a vérünkbe, 
ami tulajdonképpen elindítja azt, hogy küzdjünk vagy meneküljünk állapotot. Tehát ez a stressznek az egyik legfontosabb része csak, 
mint ugye, mint százszor elmondtuk azt, hogy se nem küzdünk, se nem menekülünk. Viszont ezt a stressz állapot megmarad bennünk, 
aminek a következménye az, hogy valóban emelkedik a vérnyomás, emelkedik a pulzusszám. Vissza fogják a folyadékban a 
nátriumnak, a káliumnak a felszabadulását, és a szintézisét és számtalan olyan dolgot, amit tulajdonképpen naponta éljük át, hát ennek 
ugye az egyik eredménye, amit most már tíz éve az orvosok jeleztek, hogy van egy olyan betegség, amit úgy neveztek el, hogy 
fibromyalgia. Aminek a következő szindrómái vannak: és ha valaki ebben felismeri, akkor nyugodtan hivatkozzon arra, hogy 
valószínűleg akkor az elektromosság és a rádiófrekvenciás sugárzásoknak az özöne okozza számára. És ez tehát hogyha, fáradékony, 
kimerült, fizikai állapota és a kondíciója egyre jobban romlik, alvászavarai vannak, most nem itt a hőségre gondoljunk itt, a negyven 
fokos hőségre gondolok, az is sajnos tud okozni alvászavart, tehát egyéb egész évre gondolva. Szorongása van, depressziós hajlamai 
vannak vagy a gasztroenteriális problémáinak, legfőképpen az IBS-t tehát az irritábilis bélszindrómának a jelenléte, egyre több ember 
szenved sajnos ilyen gasztroenteriális problémával. Aztán meg egyéb ilyen szimptómák vannak, most még egyszer mondom úgy 
hívták ezt az orvosok most el, hogy fybromyalgia, ami sajnos egyre nagyobb, sőt népbetegséggé nőtte ki magát most már. És jelen 
pillanatban az orvosok csak azt tudják elmondani, hogy mi ez az állapot, elmagyarázzák, hogy miért van, bár megmondom, őszintén 
nagyon sokszor nem mondják el, mi okozza ezt, csak azt, hogy van egyáltalán, aztán majd gyógyszerekkel próbálják ezt némileg 
szinten tartani, kezelni vagy ne adj isten megszüntetni, mert megszűntetni nem tudják. És még hadd mondjam el, hogy ezek a 
termékek, amik éppen itt vannak, tehát a földelő termékek, ez két nap alatt meg tudják szűntetni ezeket a problémákat. Ezt, amit imént 
említettem önöknek, ezt a hisztaminnak a felszabadulását, ezt két órán belül meg tudja szüntetni, tehát kedves nézők ezekkel a 
termékeket tessék, kérem tényleg kicsit komolyabban venni, hogy valóban mekkora segítséget tud adni Önöknek a mindennapi 
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életben. Ha más nem akkor most már itt vagyok Önök előtt három éve én próbálok mindent teljes becsülettel, tisztán átadni az Önök 
számára, ha más nem a bennem való bizalmat próbálják látni, hogy valóban, amit mi adunk termékeket, hogy amit mi adunk 
termékeket azok valóban azt is tudják, amit én itt mindig, hétről hétre elmondok Önök számára. Megint bemutatnám ezeket a 
termékeket, milyen jó lenne, ha minden egyes munkahelyen kötelező lenne az, hogy ezt a terméket használják. Tessék elhinni kedves 
nézők a világ egyik legnagyobb egészségügyi segítségét kapná meg, tehát a népegészségügyi segítséget kapná meg az, aki számítógép 
előtt dolgozik. Akarva akaratlanul is, csak annyit kellene tenni, hogy hozzáérjen valami, akár egerezés közben ehhez a kis termékhez 
és elképesztő hatásokat tudna reggeltől estig, amíg haza nem mennek az Önök számára nyújtani. És mivel ugye bármikor ez 
összecsomagolható, ez a termék, tehát össze tudom tekerni, mint egy esernyőt, bele tudom tenni a retikülömbe vagy a táskámba 
nyugodtan vihetem haza, és ha nekem otthon még esetleg van munkám, otthon is nyugodtan tudom használni. És akkor én garantálom 
Önöknek és én minden héten szembe nézek Önökkel, hogy amikor este lefekszenek, nem lesznek olyanok, mint akit kicsavartak, 
hanem valóban még kommunikálható állapotban tudják tartani magukat ezek a termékek. Ha már kezemben van, ez az alátét, 
szeretném Önöknek elmondani, hogy ha ez az alátét, ha ezt valaki megkapja, három részből áll. tehát van egyszer ez a 21 cm széles és 
68 cm hosszú ez az alátét, aminek két oldala van. Az egyik oldala ez, ami tulajdonképpen ezt a kontaktot meg tudja teremteni a 
földeléssel, amiről mi beszélünk. A másik oldala pedig egy szivacsos rész, ami tulajdonképpen azt a célt szolgálja, ha valaki leteszi az 
asztalra, akkor a stabilan tudjon ott maradni, tehát nem fog csúszkálni, neki ez az asztalon. A másik része a terméknek ez a közel négy 
és fél méter hosszú spirálvezeték, aminek az egyik oldalát be kell pattintani, mutatom itt Önöknek erre a kis sarkára. Kedves nézőknek 
is ezt tudjuk megmutatni. Tehát ide bepattintani, a másik részét, pedig van hozzá egy adapter, egy úgy hívjuk európai adapter. És ezt 
az európai adaptert szeretném megmutatni Önöknek kedves nézők, tehát a két villa, ami van a végén, ez egy műanyag villa, ami azt 
jelenti, hogy ez csak stabilan fogja tartani ott a konnektorban, ha be tetszenek dugni,ezt a kis adaptert. Ennek az adapternek – ezt a 
nem fog mozogni, nem fog kiesni, mert igazából csak ez a földelő része, a fémrésze fog érintkezni a földeléssel, ami tulajdonképpen 
létrehozza azt a kapcsolatot, amit földelésnek hívunk. És ha ezt a földeléses kapcsolatot mi létrehoztuk, akkor abban a pillanatban az 
Önökben lévő testfeszültséget, ennek a segítségével ki tudjuk Önöktől rögtön vezetni, tehát a bőrfelületen és a testből is.  Ugye 
mondtuk, hogy ezeknek az elektromágneses hullámok ennek a mágneses spektruma, a mi bőrünk folyamatosan testfeszültséggé 
alakítja át. Ennek a testfeszültségnek a következménye az, hogy óriási mennyiségű szabad gyökök keletkeznek bennünk. Ugye erre 
hadd mutassak Önöknek egy képet, egy párszor már megmutattuk, hogy ezek a szabad gyökök úgy garázdálkodnak, úgyis hívhatjuk, 
hogy ezek aszimmetrikus molekulák ezek, amik tulajdonképpen keresik az elektron párjukat és hol? Az egészséges sejteknél. És addig 
bombázzák ilyen kis pattanásokkal, szikrákkal, amíg attól az egészséges sejttől el nem tudják lopni azt az elektront. Csak az a baj, 
hogy amire ellopják azt az elektront, már pedig ellopják, addigra teljes egészében megbetegszik, szétesik az az egészséges sejt és 
onnantól kezdve már az a sejt beteggé válik és az ilyen helyeken - mint ahogy azt már megint számtalanszor elmondtuk, keletkeznek 
ilyen gyulladások ilyen lokálisan, gyulladásos pontok, és ennek a következménye azután a különböző degeneratív betegségek 
sokasága. Tehát visszatérve ehhez a konnektorhoz, tehát ezt bedugjuk és már abban a pillanatban ér a földelés, és ha a földelés 
kialakult, akkor onnantól kezdve Önöknek, amíg éri a wifi hatás a telefonhatás, nem tudják azokat a károkat létrehozni, mint amik e 
nélkül létre fognak jönni, csak az idő kérdése. Tehát ez a számítógépek elé vagy éppen a gyerekek, amikor újra iskolába mennek, 
azokkal a tanulási időszakban használják és higgyék el nekem kedves nézők, hogy azok a gyerekek, akik ezt használják sokkal 
gyorsabban meg tudják tanulni a leckéjüket, sokkal figyelmesebbek, tehát koncentráltabban tudnak figyelni, mint azok, akik esetleg 
nem használják ezt a terméket. Én nem tudom elhinni, hogy valakinek ez a termék annyit nem ér meg, hogy a gyerekek 
könnyedebben tudja venni az akadályokat, akár szellemileg, akár fizikailag, legfőképpen egészségileg. Itt az árakra, ha mondanék 
valami szót, hadd említsek meg megint kedves nézők, hogy kaptam egy telefont, milyen drágák a termékek? Kedves nézők, ez 
Amerikából érkezik, ezt le kell, ugye most ezt tudja, mindenki a forint dollár árfolyamnak a különbségét- ezt le kell vámoltatni, be 
kell fizetni az áfát és a többi, és ez a legeslegminimálisabb összegen tudjuk Önöknek mi adni. És higgyék el az akció, ami ott van a 
futócsíkon, amit mi adunk, azt teljes mértékben mindent mi elkövetünk, hogy mindenki ehhez a termékhez hozzájusson és az eredeti 
termékhez jusson hozzá. Ugye ennek az éjszakai változata még gyorsan hadd mutassam meg, a derékaljunk, amire rá kell feküdni és 
ugyanazokat a hatásokat kapjuk, mint itt az alátétnél kapunk, mint amit itt elmondtam. Ott egyszerűbb az egész, mert egyszerűen rá 
kell feküdni, a többi már az ő dolga és ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint amit az Önök számára itt is elmondtam itt az 
alátét okán. Kedves nézők számtalan visszajelzést kapunk arról, hogy valóban a földelés hatására hogyan változtak meg az 
embereknek az egészségi állapota, hogyan működik egészen másképp a szervezetük a földelésnek a hatására. És azt meg azért 
mindenki tudja, hogyha az ember egészséges, akkor egész másképp működik a világ is. Még annyit szeretnék elmondani, hogy 
minden termékhez adunk információt és papírokat. Tehát van egyszer egy úgy nevezett használati útmutató, amin le van írva, hogy az 
alátétet hogyan kell használni, le van írva rajta, hogy a derékaljunkat hogyan kell használni, hogyan kell tisztítani, hogyan kell 
bedugni, hogy az megfelelőképpen működjön. Akkor van hozzá egy úgy nevezett termékleírás, amin mi tulajdonképpen nagyjából 
elmondjuk ezen a kis szövegen, hogy a földelés hatására mi történik az önök szervezetében. Leírjuk azt, hogy ki nem használhatja, 
nem mert mindenki használhatja csak, hogy aki esetleg vérhígítóval rendelkezik, tehát aki vérhígítót szed, annak viszont az orvosával 
mindenképp közölnie kell, hogy van egy olyan terméke, ami segít a vérhígításban. Tehát amikor ilyen vizsgálatokat végeznek, akkor 
havonta van vérvétel, akkor tudják követni, hogy mennyivel lett már jobb a vérnek a viszkozitása és akkor esetleg a vérhígítókat 
nyugodtan lehet annak a szellemében csökkenteni. Van még egy másik, egy ilyen szájbarágós figyelmeztető, hogy melyek azok a 
konnektorok, ami tulajdonképpen nem használható és melyik használható. Kedves nézők ennyi fért bele a mai adásunkba és én 
szeretettel kérem önöket, hogy a csík aljában látható telefonszámunkon keressenek bennünket, nézzék meg a honlapunkat rengeteg 
információ van és a legközelebbi viszontlátásig én kívánok önöknek minden-minden jót, az isten áldja Önöket. 

14. 2015.08.15. 
A műsorban az alábbi feliratok olvashatók. 
ELEKTRO/SOKKK 
Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00-18:00)  
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06-70-940-3164, 06-20-916-0583, www.foldelnijo.hu 
NYÁRI AJÁNDÉK: Minimum 2 alátét vagy lepedő rendelése esetén 10% kedvezményt ajándékozunk termékenként. 
További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket 
elérhetőségeinken. 
Jelentkezzenek telefonszámainkon és weboldalunkon (www.foldelnijo.hu) szeptemberben induló tájékoztató előadásainkra.  
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
[Narrátor] Televíziós vásárlási műsorablak. 
Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! Ezen a forró nyári napon. Ez az 
ELEKTRO/SOKKK adásomnak megint az a fajtája, amikor termékekről beszélhetünk és fogunk is beszélni. Kedves nézők én 
múltkor megígértem, amikor beszéltünk a termék bemutatókról, hogyha valami információm van, akkor én meg fogom osztani azt 
Önökkel. Hát van információm, még pedig a következő, azt hiszem egy vagy két hete jelent meg az egyik napilapban miszerint – és 
azért mondom ezt az egészet, mert Győrről van szó – és ugye mi Győriek vagyunk, és ugye nem szeretném, ha minket 
összekevernének bárkivel is ebben az országban. Ezért én mindenképpen – erre egy pár percet engedjenek meg, hogy itt szakítsak időt 
és elmondjam a következőről van szó. Arról van, hogy egy aljas módon meghívták a vendégeket megint - tehát az embereket egy 
termékbemutatóra, de viszont úgy kezdődött az egész, hogy a telefonban azt mondták, hogy orvosi segítséget szeretnének nyújtani. És 
különböző ilyen egészségügyi vizsgálatokat fognak majd elvégezni, és amikor elvégezték ezeket a különböző egészségügyi 
vizsgálatokat – ebben volt ilyen szaturációs mérés meg vérnyomásmérés meg egyebek – akkor utána voltak ilyen sorsolások és voltak, 
akik nyerték. És az egyik illető, aki végülis az újságcikkben is szerepel, elmondta, hogy ő is nyert ezen a vizsgálaton és egy ilyen 
nagyon hosszú kódszámmal, amikor itt összemosolyogtak ott a termékbemutatósok, hogy igen akkor az az úr megnyerte az egymillió 
forintos fődíjat. Ami azt jelenti, hogy ezt az elektroszmogot meg lehet oldani, egyfajta termékkel, ami egymillió forintba kerül, de Ön 
mivel most ezt kihúzta és nyert csak ötszázezer forintjába fog kerülni ez a termék. És azért is bántott megmondom őszintén kedves 
nézők ez a levél, vagy ez a cikk, mert azzal kezdődik az egész, hogy tudják mi az elektroszmog? Ez a kérdés itt az újságcikkben. 
Nem? Nem is baj, mert már itt az ellenszere az elektroszmogűző gyógytakaró. Kedves nézők megmondom őszintén, hogy ez annyira 
felháborít, hogy az nem igaz, mert végülis nekünk ebben benne van majdnem 15-18 éves munkánk, rendkívül sok embernek a 
segítsége. Ebben legfőképpen az amerikaiaknak a segítsége, akik adták a lehetőséget, hogy ott kutatásokkal egyebek valóban 
bizonyítani lehessen azt, hogy valóban ezeknek a környezeti hatásoknak van valóban megoldása és valóban nem egy ilyen elektromos 
szűrő vagy nem is tudom még egyszer elmondani mit tettek, mert megint még egyszer az egészet komolytalanná teszik mindenki 
számára. Idősek számára, legfőképpen meg azoknak a számára, akiket most már érinti a probléma. Mert megmondom, őszintén most 
belesetünk még is egy kicsit ebbe az egészségügynek a darálójába, bele látunk egy kicsit és tapasztalhatjuk, hogy mennyi fiatal van 
bajban, mennyi fiatal van nagyon nagy bajban inkább nem is akarom kimondani azt a szót. Kedves nézők én azért mondtam le ezt az 
egészet el, mert van ennek egy folytatása ugyanis a tegnapi napon és a mai napon is megjelent még ennek egy folytatása, egy cikk, 
aminek kapcsán négy embert le is tartóztattak, akik szintén termékbemutatósok voltak, akik fejelték ezt az egészet. Szóval nem elég, 
hogy ötszázezer forintért adták ezt a terméket, még utána mentek a vásárlóknak és még egyéb szolgáltatást felajánlottak, aminek 
természetesen szélhámia volt a vége. Tehát még egyszer mondom, négy ember most már le van tartóztatva és nagyon remélem, 
folytatják is a többiekkel, akik ilyet tesznek Önökkel. És én tisztelettel megint meg szeretném Önöket kérni, hogy egyszer az, hogy az 
ilyen újságcikknek a kezdete már nagyon felháborító, mert valóban annál sokkal nagyobb a probléma, amit okoz, tehát jó lenne, ha 
nem bagatellizálnák el ennek az egésznek a lényegét. A másik pedig hogy valóban van erre megoldás, azt meg aztán legfőképpen nem 
engedem, hogy bármelyik ilyen termékbemutatós ezt lealjasítsa, és főleg ilyet csináljon belőle. Kedves nézők mi ezért az összegért 
éppen 12 darabot adunk Önöknek, ezért amit itt említettem az ötszázezer forintért és olyan terméket, ami valóban az eredeti, de erre 
majd vissza fogunk térni. Ez az egyik, van még egy másik témám, amit mindenképpen megint csak meg szeretnék említeni és Önök 
az elsők, akik erről valóban hallanak. Ugyanis hívtak minket egy Budapest környéki településre, nem mondom ennek a településnek a 
nevét, még egyelőre ahol kétségbeesett szülők kisfiúkat féltve, gyereküket féltve hívtak oda mérni és valóban elég szomorú 
eredmények születtek ott és azt a szomorú eredményt végülis az okozta, hogy velük szemben van egy templom és a templomnak a 
teteje jó alaposan tele van rakva ilyen mobil átjátszókkal, szektorsugárzóknak hívjuk őket, amik ontják az értéket éjjel-nappal. 
Természetesen, amit mi mértünk az aggasztó, aztán természetes az is, hogy kiment oda az országos sugárbiológia, meg kiment még 
oda az ÁNTSZ, akik megállapították, hogy valóban van ott egy érték, de nem kell attól félni. Megmondom kedves nézők, ez a másik, 
ami most már szörnyű, amit művelnek, mert egy kisgyereket nem lehet kiengedni az udvarra, mert ott van egy hatalmas sugárzó vele 
szemben. Tulajdonképpen egészen pontosan 22 méterre van tőlük a templom és a templom tornya még egyszer mondom, négy 
irányba tele van rakva sugárzókkal és ez még egyszer mondom, 24 órán keresztül ontja az értéket, nincs az, hogy most egy kis szünet 
van vagy valami. Tehát ezt nevezzük – sokat említettük már itt – expozíciónak, hogy szervezetet ilyen magas mennyiség 
folyamatosan, ha éri, akkor azt nem lehet elkerülni hogy annak ne legyen következménye. És ugye én mindig megemlítem és most is 
meg fogom említeni, hogy ennek meg a gyerekek még jobban érzékenyek az ilyenfajta értékre. Százszorosan érzékenyebb az ilyen 
fajta értékre és akkor most felteszem azt az egyelőre most csak költői kérdést, a másik meg hogy egy pap hogyan engedheti meg azt, 
hogy egy szakrális épületben ilyen kereskedelmi tevékenységet folytassanak. Tehát én nem tudom hova fog jutni ez a világ, hogy már 
semmi nem marad tiszta, semmi nem marad normális. És tessék elképzelni, hogy ezzel a pappal nem lehet tárgyalni, mert ő szentül 
meg van győződve, naná hogy meg van győződve, hiszen pénzt kap érte. Nem tudom mennyit, majd valószínűleg meg fogjuk tudni, 
hogy mennyit, elindult egy folyamat és én nagyon bízom benne, hogy ez a templom valóban azt a célt fogja szolgálni majd előbb, 
vagy utóbb amire valóban ott épült. Tehát az embereknek a hitéletének a folytatására, tevékenységére, és valóban egy szakrális hely 
fog maradni, nem pedig egy antenna. Kedves nézők bocsássák meg, hogy ilyennel zaklattam önöket, de mindenképp én ezután is 
elfogom mondani ezeket, ha ilyen inzultusok érnek bennünket és ilyen információk érnek, ezután is megfogom, még egyszer mondom 
osztani Önökkel. Rátérek a következőre tehát ugye ez az újságcikk alapján is ez az elektromos szűrőkről van szó és én szeretném 
elmondani, hogy most itt van a rekkenő hőség a nyakunkon, mint a mai nap is és még egy darabig valószínűleg maradni fog. És én 
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tapasztaltam és tapasztalták azok a vásárlóink is, akik már rendelkeznek ezzel a termékkel, hogy ezt az éjszakákat az ilyen rekkenő 
hőségű éjszakákat sokkal jobban tudták tolerálni és elviselni azok a kedves nézők, akik valóban ilyen terméken aludtak már. Ezt azért 
mondom el, mert ez most aktuális, tehát a mai napjainkban, amikor ezt a felvételt csináljuk ma is megközelítjük majdnem a negyven 
fokot. Tehát az éjszakák ilyenkor elég szörnyűek. És azért mondom ezt az egészet, mert ha szervezetünk nem piheni ki magát, akkor 
nagyon macerás a másik nap, nagyon idegesek tudunk lenni és nagyon sok mindenbe bele tudunk egy pillanat alatt kötni, hogy így 
mennek a napok tovább. Tehát ebben is tud segíteni, és én rá is térnék a termékeinkre. Ugyanúgy szeretném bemutatni, mint eddig is, 
tehát ugye továbbra is két fő terméket forgalmazunk az Önök részére. Az egyik valóban a számítógépek elé történt, tehát a 
számítógépes munkahelyekre szeretnénk szánni, ez az alátét mindjárt meg fogom mutatni. A másik, pedig mint említettem az 
éjszakába, tehát erre csak rá kell feküdni és tényleg teszi azt, amit majd meg fogunk beszélni. Kezdjük akkor tehát az alátéttel, amit 
ugye már jó párszor megmutattunk, most is megteszem. Aminek a mérete 25 cm széles és 68 cm a hossza. Ennek az alátétnek két 
oldala van. Az egyik, ami tulajdonképpen jelezve is van itt a sárga kis stikettel, szeretném a kamerának meg is mutatni ezt. Egy ilyen 
kis sárga stikettel, ami azt jelenti, hogy erre az oldalra kell tenni a kezünket, tehát ezzel kell érintkeznünk nekünk ezzel az alátéttel. 
Mert ez, ami tulajdonképpen a testfeszültséget szépen lassan ki fogja vezetni és ez fogja nekünk a testünknek átadni azokat a negatív 
elektronokat, amiről mindjárt szó lesz. A másik sarkában van az, ahol rá kell pattintani azt a kis vezetéknek a végét ami 
tulajdonképpen össze lesz kötve szépen lassan a földeléssel. Ez a vezeték egy ilyen spirál vezeték, amit tulajdonképpen négy és fél 
méter hosszra lehet tulajdonképpen távolodni tőle, és ennek a végében van egy szintén egy kapcsoló, amit be kell dugni abba a 
vakdugóba, ami tulajdonképpen igaz, hogy van ilyen két műanyag villája és ez a műanyag villa nagyon sok embert meg tud 
téveszteni. Szeretném megint hangsúlyosan kedves nézők elmondani, hogy ez árammal ne érintkezik. Ez csak egy műanyag ez azért 
van, hogy stabilizálja ennek a dugónak, amikor bedugjuk a konnektorba az állapotát. Ez csak ezzel a fémrésszel fog érintkezni, ami 
tulajdonképpen valóban csatlakozik a földeléshez. És ha csatlakozik valóban a földeléssel, akkor össze tudjuk kötni, ha bedugom 
ennek a kis zsinórnak a végét. Bedugom és akkor tulajdonképpen a földelésem létre is jött. Ehhez, innentől kezdve, ha bedugom és 
hozzáérintkezek, akkor a következők történnek bennük. Először is ugye ezt az említett testfeszültséget, amit említettem, hogy kivezeti 
belőlünk. De mi is ez a testfeszültség? Kedves nézők, azt hiszem már jó párszor elmondtuk ezt, hogy ennek az elektromos és 
elektromágneses környezet, rádiófrekvenciós környezet, amit annyit emlegettünk és emlegetni is fogunk még. Ezek ugye hordják-
viszik az információt a telefonokhoz, iPadunkhoz, nem akarom felsorolni, mert annyi van, hogy ihaj. Tehát ezzel kommunikálunk 
oda-vissza alapon, tehát hozza-viszi az információt az elektromágneses sugárzás formájában. És ugye az elektromágneses sugárzás 
két szereplőből áll, az egyik része az elektromos spektruma a másik a mágneses része. És ugye az elektromos részével nem 
foglalkozunk, mert a ruhánkon, bőrünkön az el tud nyelődni. Tehát annak nincsen jelentősége, viszont a mágneses részének van 
jelentősége, mert amennyi érték bemegy, majdnem annyi ki is megy a hátunkon, tehát jóformán nincs is semmifajta veszélyesség. 
Csak amikor a bőrünkön érintkezik, akkor a mi bőrünk, tehát az emberi test bőre, ezt szépen ezt a mágneses spektrumát átalakítja 
feszültséggé. Ez a feszültség jelentkezik, ugye amit lehet mérni már, testfeszültség formájában. Most engedjék meg a kedves nézők, 
hogy itt zárójelben megemlítsem megint, hogy ezt a testfeszültséget fogjuk megmutatni, hogy hogyan is lehet mérni az emberi 
szervezetben. Hogyan keletkezik, és hogyan tudjuk megszűntetni. Tehát az a bizonyos szeptemberi tájékoztatónk, előadásunk, 
tanfolyamunk, mindegy hogy minek nevezzük, ezért szeretném, hogy mindenképp megvalósuljon. Vannak már jelentkezők és én 
szeretném elmondani itt is föltettük a honlapra is azt a lehetőséget, hogy bárki, akinek erre van affinitása, tudjon jelentkezni azon 
keresztül is. De lehet telefonon is. Tehát a futócsíkon lévő elérhetőségünkön, bármelyiken hívhatnak minket. Tehát ott is lehet 
jelentkezni, vannak, még egyszer mondom, vannak már, de mindenképpen a bővebb információkért mindenkit vissza fogunk hívni, 
mert a létszámtól függően fogjuk meghatározni azt, hogy hol leszünk, mikor leszünk és hány előadás fog majd valószínűleg 
megvalósulni majd. Tehát még egyszer mondom ez létszámtól függően fog majd megtörténni. De visszatérve ide, ezt a 
testfeszültséget és ott mindenki saját magán majd el tudja végezni a műszereknek a segítségével, meg tudja mérni, hogy mekkora az 
az érték, ami most éppen az ő szervezetét éri, és amikor a teste már ezekkel a testfeszültségekkel meg egyebekkel telítődik. Tehát 
amikor az ingerhatás elérte azt a küszöböt, amikor már átlépjük majd, akkor mit lehet evvel tenni, hogyan lehet ezt belőlünk kivezetni, 
és mennyire fog megváltozni abban a pillanatban az emberi szervezetnek a működése. Ugye azt is elmondtuk, hogyha ezek a 
szervezetünket érik a testfeszültség által felhalmozott érték, akkor először is az úgynevezett sejtünknek az úgynevezett… Megint el 
kell magyaráznom, hogy egy kicsit érthetőbb legyen a kedves nézőknek. A sejtmag és a külső membrán között, hogyha egyetlen sejtet 
veszünk, hogy a kettő között általában mindig 70-80 milivolt feszültség keletkezik. Na, most ezt az értéket tudjuk mi elrontani, és ha 
ez az érték elromlik, akkor abban a pillanatban a sejt már nem úgy működik, elveszíti az egyensúlyát és akkor innentől kezdve 
akármilyen degenerációba fog fordulni az egész, meg tud betegedni a sejt. Ez az egyik, a másik hogy nem csak itt az elektromosságról 
beszélünk, hanem a bevitt táplálékokkal és rengeteg méreganyagot tudunk bevinni, ha valaki dohányzik, akkor azzal még többet, és 
ezek a bevitt mérgek és főleg a nikotin meg a társaik óriási mértékű pozitív töltésekkel halmoz fel a testünket. Tehát halmozza fel a 
testünket. És ennek nincsen meg az ellentételezése, tehát a negatív elektronoknak a jelenléte, akkor ennek előbb vagy utóbb kénytelen 
a szervezet szabad gyököket alkalmazni, amely azt jelenti ilyen szabad radikálisok keletkeznek, amit megint csak meg fogok mutatni, 
mert azt hiszem eddig minden adásban mutattam, hogy egy egészséges sejttel akkor mi történik. Tehát tulajdonképpen ezek a szabad 
radikálisok, míg keresik a szabad elektron párjukat, mondtuk ezek úgy nevezett aszimmetrikus molekulák, keresik az elektron 
párjukat és ugye hol keresik, az egészséges sejteknél. És ugye addig bombázza az egészséges sejteket, amíg el nem tudja lopni az 
elektronját, de amíg bombázza és ellopja, addig teljes mértékbe tönkre teszi a sejtnek a működését és keletkeznek az úgy nevezett 
oxidatív stressz állapotok és ugye tudjuk, hogy annak a következménye pedig aztán előbb-utóbb a gyulladásoknak a sokasága. 
Kezdődik az ízülettel, a szemlencsével és az egyebekkel aztán megy az tovább én ennek a folytatása és ugye ennek a folytatása ugye 
aztán a különböző degeneratív problémáknak megint az elindulása. A gyulladások mindig problémát jeleznek sajnos a 
szervezetünkben és annak mindig a következménye megint csak azt mondom, előbb utóbb a betegség. A másik probléma pedig az, 
hogy ezeknek a hatására, ugye azt is már jó párszor megbeszéltük, hogy a szervezetünk ezt az egészet úgy éli meg, mint stresszként 
éli meg. Tehát stresszként kezeli ezeket a külső környezeti hatásokat meg a belső környezeti hatásokat is ez által elromlik az 
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úgynevezett vegetatív idegrendszer szimpatikus-paraszimpatikus állapotának az egyensúlya, ennek a következménye az, hogy a 
szívünknek a ritmusa, munkája sérül, tehát a szívnek úgy hívják ezt, hogy a variabilitása, tehát elromlik. Megint mutatok egy képet, a 
kedves nézők, hogy megint tessenek csak látni, hogy miről beszélünk itt. Ugye erre is van egy kísérlet itt, amit számtalanszor 
körbejárta a világot, hogy vegyék komolyan, itt is ugye kettős dupla vakvizsgálat alapján készült el a vizsgálat, ami azt jelentette, 
hogy két csoport volt, egy kontrollcsoport és egy, aki valóban ezek az egyik a telefont, a dect telefont, a zsinór nélküli telefont, amit 
annyira utálok én, mert annyi embert betegített meg, hogy az elképesztő. Tehát amikor a másik, kontrollcsoportnál valóban bedugták 
a dect telefont és működött, tehát ugye látják, hogy a pulzusszám abban a pillanatban hogyan változik meg, tehát ez a bizonyos HRV 
abban a pillanatban tönkremegy, a szimpatikus-paraszimpatikus, amit mondtam, a külső környezetet hogyan tudja tolerálni. Itt teljes 
egészében ez tönkre ment, abban a pillanatban meg is változott a pulzus, aminek a következménye aztán szépen lassan megváltoztatja 
a szívnek a munkáját, fölmegy a vérnyomásunk és a vérnyomás által aztán különböző problémák már el is indulnak megint. Ugye 
nem véletlen a szív és érrendszeri betegség a második legnagyobb itt a betegségeink közül. Tehát ezt tudja megváltoztatni és erre 
mondom én azt, hogy az alátét, ha valaki a munkahelyére beviszi, akkor ezt az ilyenfajta problémát és egész nap tehát a munkaideje 
alatt folyamatosan tudja kezelni. Én mindig kértem arra kedves nézőket, hogyha beviszi a munkahelyére, be meri vinni ráadásul hozzá 
kell tenni azt is, akkor nyugodtan utána mint az esernyőt össze csomagolja, beleteszi a táskájába és viheti haza és ha otthon is esetleg 
éppen a számítógép előtt dolgozik ott is tudja használni. És akkor is védve van. És én szeretném felhívni itt a főnököknek a 
cégvezetőknek a figyelmét, és ha jobb helyeken vannak, ahol már alkalmazzák ezeket az alátéteket, hogy valóban a munkatársakat 
meg tudjuk védeni és valóban a munkatársakat egész nap olyan fitt állapotban tudjuk tartani. Megéri, kedves cégvezetők ezeknek a 
befektetése, megmondom miért mert ott azokon a helyeken jóformán nincs is betegszabadság, és ugye most miről beszélek az 
legfőképpen a cégvezető tudja, hogyha egy munkatárs kiesik akkor anyagilag mit jelent ez a cégének. Tehát ez az alátét, ennek ugye a 
nagyobbik változata az éjszakában a termékünk, a derékaljunk, amit nem tudok szétszedni kedves nézők, mert egyszerűen nincs az a 
lehetőség, hogy most szétbontsam, ennek a mérete 90 cm széles és 2 m a hossza. Nagyon finom hord anyagból van, aminek a 
belsejében van a lényege, tehát háromrétegű anyagból van és van hozzá szintén egy vezeték, amit szintén szeretnék megmutatni, mert 
valahogy kedves nézőknek nem fér a fejébe, hogy mindig áramot keresnek. Tehát itt is mutatom, hogy ez is egy ilyen vakdugó, tehát 
ez árammal nem érintkezik, ez csak ezzel a kis bizonyos fémrészen a földeléssel van csatlakozásban és ezzel a csatlakozással tudjuk 
megteremetni a testünk fölött a földelést. És a terméknek a másik része a derékalj, ami még egyszer mondom három részből áll, a 
belső a legfontosabb, ami tulajdonképpen ezt a földelést végrehajtja. Kedves nézők, nagyon fontos megjegyezni, próbáljuk a mai 
napig is mindent védeni, tehát az eredetiségünket hogy így mondjam védeni. Az alátéteken is rajta van egy ilyen hologram, ami 
tulajdonképpen mutatja, benne a hologramban van a Földelni Jó Kft.-nek az emblémája és benne van egy sorszám szintén, amit 
valószínűleg a kamera nem tud megmutatni. Benne van egy sorszám, ami azt jelenti, hogy minden egyes darab, ami tőlünk elmegy, 
tudjuk, hogy kinek a nevére, kinek a címre ment el. Tehát ez nagyon fontos egyszerűen a garancia szempontjából is a másik pedig az, 
hogy valóban, amit önök le tudnak ellenőrizni a termékkel kapcsolatosan az eredetit kapták meg és az eredetit azért mondom, mert az 
eredeti azt jelenti, hogy termékekre, erre a termékre készült el az a közel huszonnégy fajta kutatási, tehát független kutatási eredmény, 
ami valóban bizonyítja, hogy a földelésnek mekkora fontos hatása van az életünkben. Nagyon nagy kedves Nézők. A lepedőkön pedig 
az eredetiséget, megint csak szeretném kérni a kedves kollégákat, hogy ott van megint a cégünknek az emblémája rajta, tehát a 
Földelni Jó Kft-nek az emblémája és szintén egy sorszámmal van ellátva. Ami azt jelenti, hogy megint szintén tudjuk, ha a 
derékaljunk oda jut valakinek a lakásába, akkor tudjuk, hogy az kinek a címére ment és kinek a számára ment ez a derékaljnak a 
hasznos kiszállítása. Kedves nézők, én szerettem volna a mai nap még belezsúfolni, egy fontosat elmondani, de arra már nem lesz idő, 
lévén hogy már nagyon kevés az időnk. Amit még meg tudok mutatni, hogy minden termékünkhöz adunk papírokat, tehát ellátjuk 
minden terméket információval. Először is, ami nagyon fontos a földeléssel kapcsolatos információval a papíron. Itt mutatjuk azt, 
hogy melyik az a konnektorok ami nem alkalmas a földelésre és mutatjuk, hogy melyik az, ami alkalmas. És van, ami a megoldás, van 
itt egy ilyen krokodilcsipesz, amivel éppen meg lehet oldani, mondjuk éppen egy vízcsapról vagy egy radiátornak a csövéről is a 
végső esetben. De van egy olyan megoldás is, hogyha tőlünk kérnek erre a földelésre megoldást, hogy 7500 forintért egy összegért, 
Önnek tudjuk nyújtani azt, hogy majdnem öt perc alatt meg lehet oldani egy olyan lakásban is ahol semmifajta földelésre lehetőség 
nincs, tehát a mi termékünkkel. Tehát ez az egyik a papír, a másik papíron, ha megtalálom, mutatjuk azt, hogy valóban a termék mit 
tud tehát egy használati utasítást, a tisztítási utasítása itt van, szavatossági idő, hogy meddig tart. A harmadikon pedig a 
tulajdonképpen az alátétünkről, hogy szintén hogyan kell használni és hogyan kell szintén ezt is tisztítani. Kedves nézők még egyet 
hadd említsek meg Önöknek, ami nagyon fontos, mai egy újabb dolog, amit a héten kaptam még meg, valószínűleg a következő 
adásban ebbe bele is fogunk még menni részletesebben. Ugye nagyon sokszor mondtuk már azt, hogy a vérünk be tud sűrűsödni 
kegyetlen mód. És ennek az egyik előidézője, okozója tud lenni valóban az elektroszmog, összefoglaló néven mondom ezt az 
elektroszmogot. Meg van ennek is a maga metodikája, hogy miért tudnak összecsapódni és az egyik felelős ezért az úgy nevezett zéta 
potenciál. Most elkészült egy nagyon fontos tanulmány, hogy a földelésnek a hatására ez a zéta potenciál hogyan tud megváltozni. 
Hát szeretnék elmondani egy nagyon jó hírt, ez a… hogy ne tudjanak összecsapódni a zéta potenciál még egyszer mondom a felelős. 
250%-kal tudja megemelni ennek a hatékonyságát, ami azt jelenti akár négy óra alatt a szervezetünkben tud teljes olyan állapotot 
előidézni, mai egy olyan viszkozitása van a vérünknek, ami tulajdonképpen nyugodtan tudunk avval élni, nem kell azon aggódni, 
hogy éppen infarktust vagy agyvérzést fogok kapni. Kedves nézők, keressenek minket ott a futócsíkon, ennyi fért a mai műsorunkba 
és szeretnék önöknek kívánni minden-minden jót ebben a rekkenő hőségben. Találkozunk a szeptember folyamán addig is kívánok 
önöknek minden-minden jót és az Isten áldja önöket. 

15. 2015.09.05. 
„SMS – csík”: Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00- 18:00), 06-70-940-3164, 06-20-916-0583 (SMS) www.foldelnijo.hu 
(SMS) ŐSZI AJÁNDÉK: Minimum 2 alátét vagy lepedőrendelése esetén 10% kedvezményt ajándékozunk termékenként! Az első 30 
megrendelő AJÁNDÉK testtappancsot kap! (SMS) További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos 
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részletes információkért keressen minket elérhetőségeinken. (SMS) Jelentkezzenek telefonszámainkon és weboldalunkon 
(www.foldelnijo.hu) az október 3-án induló tájékoztató-oktató előadásainkra. Cím: Budapest, VIII. kerület, Apáthy István utca 12 
Gyűrűsi József: Nagyon-nagy tisztelettel és nagyon-nagy szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézőink. Ez az Elektro Sokkk című 
műsorunknak a bizonyos termékekkel foglalkozó része, tehát a kereskedelmi része, és a mai napot én szeretném azzal kezdeni, hogy 
van egy ilyen szolgálati közleményünk, ami azt jelenti, hogy ugye az előző adásokban elmondtuk már, hogy szeptemberbe szeretnénk 
indítani egy olyan tanfolyamot, olyan előadást, ahol mindenki számára mérésekkel, nagybetűkkel mondom, mérésekkel szeretnénk 
mindenkinek bizonyítani, hogy mi az elektroszmognak a jelentősége. Miért beszélünk ilyen sarkosan erről a témáról, hogy miért 
betegítenek meg bennünket, és most megvan már az időpont is, megvan a hely, hogy hol szeretnénk ezt a tanfolyamot megtartani. 
Úgy döntöttünk, hogy maradunk a régi bevált helyen, ez az Apáthy utca 12., ez a nyolcadik kerületbe, és október 3-án lenne az első 
ilyen tanfolyamunk. Ahova továbbra is a jelentkezőket, jelentkezéseket várjuk, és én megmondom kedves nézőink őszintén, azért 
választottam ezt az Apáthy utcát, mert ez egy valóban egy olyan környék ott a Klinikák környékén, egy az hogy tömegközlekedés 
szempontjából egy ideális hely, a másik pedig, hogy a Klinikák környékén meg tudom mindenki számára mutatni műszerekkel azt, 
hogy valóban mikor az a környezeti terhelésről beszélünk, akkor mit jelent ez. Mert ha valahol van mennyisége ennek az egésznek, 
akkor ott az Apáthy utca környékén rengeteg van. Ezt meg fogom mutatni, és akkor mindenkinek már csak a képzeletére fogom bízni, 
hogy ott a Klinikákon a gyógyulásnak mekkora esélye van, mekkora reménye van. És ezt megragadva mindjárt, szeretném meghívni 
azokat az orvosokat, akik esetleg éppen abban az intézményekben szeretnének gyógyítani, tisztességgel, becsülettel, feltételezem 
mindegyik ilyen, hogy látogasson meg bennünket, nézze meg, valóban a műszereknek a segítségével, hogy az a környék az 
elektromágneses sugárzások szempontjából mennyire terhelt. Ez az egyik, amit én szerettem volna itt bejelenteni, a másik, hogy 
valóban komolyságot adjunk a mai napi témának is, tehát a mérésekkel kapcsolatosan. Már a múlt adásban, múlt szombaton én ezt 
elmondtuk, amikor volt egy vendégem itt, hogy két svéd onkológus professzor szintén leadta a WHO-nak, tehát az egészségügyi 
világszervezetnek, és az ENSZ asztalára is odatette azt az újabb kutatási eredményeket, amik 90 kutatást jelent ez a két onkológus 
professzor szempontjából. Hogy valóban, ami eddig be van sorolva 2B besorolásba, hogy a elektromágneses sugárzásokat, a 
rádiófrekvenciás sugárzásokat, ugye eddig a 2B besorolásba tették, ami azt jelenti, hogy lehetséges rákkeltő, ezt most szeretnék 
megváltoztatni ezek a kutatásoknak a tulajdonosai, tehát ez a két professzor. Meg, még amit előtte, már önöknek mondtam, hogy az a 
közel 59 tudós által leadott lektorált anyag, ami ott van az ENSZ asztalán, s az ENSZ-tagállamoknak az asztalán, szintén ezt támasztja 
alá, hogy végre valamit már tenni kell, mert nagy a baj. És, kedves nézők, csak tessék arra gondolni, hogy a környezetükbe, nem 
tudom, van-e olyan, ahol valaki nem lenne érintett ebbe a témába bármilyen, akármilyen betegség szempontjából, mert én lassan már 
kijelentem, hogy majdnem valóban minden betegségnek az elindítója tud lenni ez a környezeti teher. Ezt szeretnénk egy kicsit 
körbejárni, és én most, ugye a mai nap termékekkel foglalkozunk. Én szerettem volna itt önöknek megmutatni, megint mérésekkel, 
azt, hogy valóban a termékünkhöz valaki hozzáér, akkor az, hogy is működik, de most kell mindenkitől elnézést kérnem, és a 
mindenkitől, mert mi megpróbáltuk ezt a mérést létrehozni, sajnos a tehcnikai közbeszólt, és nem tudtuk összeállítani ezt az anyagot, 
ezt a részt a méréshez. Úgyhogy, most a mai adásban, ez el fog maradni, de ígérem, hogy legközelebb majd pótolni fogjuk, de 
egyébként, meg egyébként hadd mondjam el, hogy az előző adásokat az archívumban valaki megnézi, akkor ebből van már anyagunk, 
hogy mértük ezt az egészet, fel szerettük volna frissíteni, ez most nem sikerült. Mindenképpen én, méréseket én mutatni szeretnék 
most is majd, vagy legalábbis eredményeket. Az egyik egy olyan kisfilm, ami valóban mutatja, hogy a megváltozott környezetünk 
mennyire tudja megváltoztatni, többek között a vérünknek a viszkozitását. Ez nagyon fontos, kedves nézők, már jó párszor ezzel is 
elvoltunk, evvel a témával, ugye visszautalva arra, amikor a Papp Lajos professzor itt volt a vendégünk, majdnem azt mondom, ő 
nyitotta föl a szemünket, hogy ez a környezeti hatás hogyan is tudja ezt a viszkozitást megváltoztatni vérünkben. Én most ezzel 
szeretnék mutatni most önöknek egy olyan kis filmet, hogy valóban lássák is, hogy mi ennek a látványa, amikor bennünk ez a 
megváltozott viszkozitás, ha megvan, akkor hogyan működik. Annyit szeretnék elmondani előzetesbe, hogy egy 42 éves embernek a 
adatait vették itt fel, meg az ő vérét vették le, ami tulajdonképpen egy 26 V/m-es állapotba tettük bele azt az illetőt, vagy tették bele 
azt az illetőt, és hogy ennek a V/m-es érték okán, hogyan változott meg a vérnek ez az összetétele. Lesz egy úgynevezett zéta-
potenciál, kedves nézők, amit majd, amikor most a kisfilm le fog menni, egy másodperc csak egyébként, utána ez a zéta-potenciálra 
én mindenképp szeretnék visszatérni, hogy mit is jelent ez esetbe. És akkor most kérem a kedves kollégákat, hogy segítsenek nekem, 
hogy meg tudjuk mutatni ezt, el is indítanám. Tehát a baloldalon van egy az a amikor tulajdonképpen nincsen még földelés, földelve 
ez az illető, jobboldalon pedig itt van, amikor már kettő órás, tehát még egyszer mondom, két órás földelés után milyen változás 
történt benn a vérbe. Tehát a felhígult állapotban mennyivel jobb az áramlás, mennyivel könnyebb a szívnek a munkája, ebben az 
esetben már a vérnyomás, tehát nem tud fönn lenni, tehát csökkenni tud a vérnyomás, és abban a pillanatban megváltozik teljesen a 
szívünknek a munkája, ezáltal sok minden más. És ha már itt a képernyőnél tartunk, kedves nézők, hadd mutassak egy nagyon 
fontosat, még egyet. Ez egy Egyesült Államokba úgynevezett arany standardként kezelik, az úgynevezett HRV-t. Ugye ez a HRV azt 
jelenti, a szívnek a frekvenciának van egy úgynevezett veriabilitása, ami azt jelenti, hogy a két leütés között, én mutatok önöknek 
most megint egy képet. Tehát a két leütés azt jelenti, hogy itt jobban megtudom, ennek az EKG-görbén, tehát a két, ezt R és R 
távolságnak(7.09) hívjuk, ugye a szívünk a szimpatikus, paraszimpatikus állapotnak a segítségével hogyan tudja két leütés között a 
környezeti terheket a belső, és a külső környezeti terheket kezelni. Na, most először mutatom azt, amikor nem tudja kezelni, tehát egy 
olyan illetőnek a HRV-jét mutatom meg itt alul, amikor teljesen sima, tehát semmifajta reakciója, erre a úgynevezett veriabilitásra 
nincsen semmi. Tehát mutatok egy másikat, amikor igazából működik, tessék, az igazi ez. Abban a pillanatban az értékek is 
természetesen meg is változnak, az összes érték megváltozik, ami a szervezetünkbe, ebbe az esetbe tudjuk mérni. Hadd mutassam 
még egyszer meg, tehát itt a két R között, tessék nézni, amikor a szívnek az a bizonyos ritmogramja, úgy is hívhatjuk ezt a 
veriabilitást, hogy a szívünk, hogy amikor könnyen úgy megy, hogy egy kicsit magasabb a pulzus, aztán alacsonyabb, és akkor 
tulajdonképpen minden egyes másodpercbe hogyan reagál ezekre a környezeti hatásokra. Na, most ezért felelős az úgynevezett 
szimpatikus és a paraszimpatikus rendszernek az egyensúlyi állapota. Az egyensúlyi azt jelenti, hogy ugye van a szimpatikus, 
paraszimpatikus rész, egy mutatok egyet, egy ilyen kis piramist, amit tulajdonképpen a jobboldali ez a paraszimpatikus állapot, a 
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baloldali a szimpatikus állapot. Ha ez egyensúlyban van, akkor ilyen eredmények vannak, tehát ilyen nagyon jó, mérhető eredmények 
vannak. Ha viszont ez nem jó, ez az érték, tessék nézni, hiányzik ez a piramis, akkor abban a pillanatban teljes egészében fölfordul a 
szív által végzett munkának mindenfajta értéke. És megmondom őszintén, kedves nézők, fogalmam sincs, hogy a mai napig ezt miért 
nem mérik itt nálunk. Van itt az EKG-mérés, amit tulajdonképpen, most nagyon sarkítva azt mondom, hogy ez azt tudja mutatni, hogy 
egyáltalán élünk, vagy hosszú a csík és akkor esetleges sípszó van, hosszú sípszó, ezt tudja mutatni. Mert ha abba az adott pillanatba 
az én szívem nem produkál olyat, akkor az EKG sok mindent nem tud mutatni, hacsak nem egy terheléses állapotról beszélünk, az 
már viszont kórházi körülmények között történik. Tehát visszatérve erre a nagyon gyors tesztre, ami meg tudja változtatni, még 
egyszer mondom, a szívünknek ezt a munkáját, ez a földelés hatására, most itt térnék rá a termékeinkre, még egyszer mondom, két 
órán belül bárkinél helyre tudja állítani ezt a szívnek a variabilitását is, és amit mutattam előbb, abban a kisfilmben, a szívnek az 
összetételét, tehát tulajdonképpen a viszkozitását. És, hogy milyen százalékkal, ez a bizonyos zéta-potenciál, ami tulajdonképpen még 
szeretnék gyorsan rátérni, hogy hogy is van ez. Mutatok megint egy képet, és megint szeretném kérni a kedves kollégáknak a 
segítségét, hogy, nagyjából legalábbis, el tudjam magyarázni önök részére, hogy mi is az a zéta-potenciál, és hogyan tudja 
megváltoztatni ez a földelés, ezt a bizonyos fajta értéket. Itt van egy ilyen kis sematikus rajz szerűség, ami tulajdonképpen itt vannak 
a vértest, tehát az alakos elemeknek a vörös vértestje, ami tulajdonképpen a vértestnek a közepe, egy ilyen negatív töltéssel 
rendelkező kis részecskék. Ugye tessék csak visszaemlékezni, amikor a Papp professzor azt mondta, hogy akkor jó nekünk, a vérnek 
az áramlása és a viszkozitása, amikor az érfalnak a negativitása, tehát a negatív töltése, és az alakos elemnek a negatív töltése mind a 
kettőnél megvan. Nos, amikor a külső környezet, ez a megváltozott, nagyon magas elektromágneses környezet, ez a mobil-világ ezt 
tudja megváltoztatni, ezeket a töltéseket. És itt van egy kinagyított része ennek, ugye itt van az a negatív töltésű részecskék, ugye 
ennek van egy ilyen erősen kötött, ionos része, és van egy elválasztó rész a kettő között, egy elhúzódó folyadékréteg, és itt van egy 
olyan, úgynevezett nyílási síkja, amit tulajdonképpen itt határozzuk meg azt a bizonyos zéta-potenciálnak az értékét, amit imént a 
filmben tetszettek látni. Most ezt 280 százalékkal tudja megváltoztatni a földelés. Kedves nézők, erre kettő lektorált kutatási 
eredményünk van, hogy valóban ez így is van. Szeretném föltenni majd ezt a honlapra, a kollégámat megkérem, hogy ezeket az 
anyagokat, ugye megvan nekünk angolul eredetibe, szeretnénk ezt lefordítani majd, egy kis időt szeretnénk még önöktől kérni és fönn 
is lesz majd a honlapon ennek az eredményei. Kedves nézők, ez nagyon fontos, az összes stroke, az összes szív- és érrendszeri 
betegségnek az elindítója tud lenni ez a állapot, ez a zéta-potenciálnak a visszaesése. És még egyszer mondom, akár az alátétünket, ha 
használják, akár a lepedőnket, hogy ha használják, még egyszer mondom, 280%-as tudja két órán belül megváltoztatni ezt a 
potenciálnak a helyreállítását. Ami azt jelenti, hogy jó alaposan megemeli a potenciál-értéket, és abban a pillanatban ez a viszkozitása 
megváltozik teljesen a vérünknek, és megkönnyebbedik a szívünknek a munkája, és nem lesz magas vérnyomás, és a velejáró egyéb, 
ami hozadékai vannak. Hozzátenném még egy nagyon fontosat, kedves nézők, a sejtek részéről, és megint csak mutatok egy képet. A 
másik, ami legnagyobb problémánk, hogy a sejteket ugye, mutatok ezen a kis képen, hogy minden sejtünket körbeveszi ugye a dupla 
likvid réteg, ami tulajdonképpen ez védi a sejten belüli réteget, és ezen a likvid rétegen, a kettősfalú likvid rétegen történik meg 
tulajdonképpen az anyagcsere-forgalom. Ami azt jelenti, hogy itt megy be a kálium, a nátrium, minden, ami a sejt kér. Na, most ezt 
megint csak elektromosan működik, elektromos potenciálja van, tessék nézni, ez amit mindig szoktunk mondani, hogy a külső 
membrán és a sejtnek a magja között mindig 70-100 mV feszültségkülönbség  keletkezik. Most én ezt szerettem volna megmutatni itt 
a készüléken, amit nem tudtunk összeállítani, hogy ha én itt ülök a stúdióba, akkor engem jelen pillanatba ez a környezet, ami 
körbevesz, ez mennyire tud elektromosan feltölteni és megváltoztatni ezt az úgynevezett 70-100 mV-ot. Tehát nagyon nagy terhelés 
éri ilyenkor az embernek a szervezetét, de tessék mindenkinek a saját maga környezetére gondolni, hogy mi minden veszi körül. Majd 
erre visszatérünk egy pillanat múlva, mert szeretnék ehhez egy fontosat hozzátenni. Tehát ezt a 70-100 mV feszültséget tudja a 
következőképpen elrontani. Ugye ezt a külső membránt, úgynevezett pozitív töltések irányítják, hogy hogyan nyíljanak a kapuk. A 
kálium, a nátrium, a kalcium és egyéb pumpáknak a nyitásai. Most ezt, amikor kapjuk ezt a kívülről indukált, mesterséges elektromos 
tereket, ezt a potenciált tudja rendesen megzavarni. És ez úgy tud védekezni egy sejt, hogy ha egy pozitív töltést odaküld az érkező 
mesterséges töltésekkel szembe. Igen ám, csak egy bizonyos idő után, itt a külső membránon egy úgynevezett potenciál-esés 
következik be, ami azt jelenti, hogy elromlik ez a nyitás-zárás, tehát a pumpáknak az elektronikája, idézőjelbe mondva, ami azt 
jelenti, hogy vagy sok kalcium áramlik ki, ennek a következménye az, hogy az idegrendszerünk egyensúlya felbomlik, vagy pedig a 
kálium meg a nátriumnak az aránya megváltozik a sejten belül. Megváltozik az anyagcsere-forgalom, tehát anyagcsere-zavarok 
lépnek fel, aminek a következménye aztán különböző betegségeknek a fellépése. Ugyanis ráadásul van egy, egy még egy 
huszonkettes-csapdája ennek az egésznek, ugyanis egy sejt, amikor egy bizonyos betegség, tehát potenciál-esés következik be, ugye 
csak úgy zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy általában egy beteg sejt, egy rákos sejt, ez a potenciálja, ez a 70-100 mV helyett 
általában 20-25 mV feszültséggel rendelkezik. Egy beteg sejt, és ugyanis ezzel már a központi idegrendszer egy ilyen beteg sejttel 
nem is foglalkozik. Tehát hiába kéregetne most éppen bármilyen, mondjuk éppen glükóz vagy akármit, az információ nem jut el a 
központi idegrendszerbe, nem foglalkozik vele, mert kizárta, és innentől kezdődnek el, keletkeznek úgynevezett degenerációknak a 
sokasága. És ennek a végeredménye a rák. És itt szeretném megint, kedves nézők, azoknak az orvosoknak a figyelmét felhívni, 
amikor azt mondják, hogy ezzel nem kell nagyon foglalkozni. És ezt megint csak, itt zárójelben, azért mondom el, mert egy kismama 
engem felhívott, aki elmondta az orvosának, hogy ő azt tapasztalta, hogy ahányszor a laptopot odavette az ölébe, abban a pillanatban a 
kisbaba éktelenül elkezdett rugdalni. És amikor eltette, amikor nem, akkor nyugalom volt. És ezt elmondta az orvosának, azt mondta 
az orvos, ez hülyeség. És még egy ugyanezt, aki egy fiatalasszony, aki munkahelyen dolgozott, egy olyan munkahelyen, ahol rengeteg 
volt a wifi, rengeteg volt a rooter és a társaik, aki elmondta, hogy fejfájással, hányingerrel, meg különböző rosszérzésekkel 
rendelkezett, amikor bement a munkahelyére, mindig. Tehát kialakult nála egy ilyen, úgy hívják ezt a hiperszenzitivitást. És amikor ő 
elment haza az édesanyjához, aki vidéken élt, akkor abba a pillanatba az összes ilyen szimptóma őnála elmúlt. Ő szintén elmondta a 
körzeti orvosának, hogy milyen tapasztalata van neki, aki szintén azt mondta, hülyeség, ilyennel ne foglalkozzon ám. Kedves nézőink, 
én megmondom őszintén, ilyenkor olyan ideges tudok lenni, megmondom őszintén, mert egy gyógyító, amikor egy tapasztalatot hall 
egy betegétől, és akkor lehülyeségezi az egész, mert ő nem ezzel az egésszel nincsen tisztában, nincsen semmifajta elképzelése az 
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egészről, attól még nem kellene ezt mondani egy betegnek. és akkor most lehetőséget vesz el tőle ahelyett, hogy gyógyítaná? Tisztelt 
doktor urak, nagyon jó lenne most már egy kicsit utánanézni ennek a világnak, mert azt, amit az egyetemen tanultak, most amúgy 
kezd egy kicsit elavulni, nagyon elavulni. És most már jó lenne a világgal haladni, hogy van egy olyan környezet, ami ezt a 
betegségeket nagyon-nagyon előidézi, és nagyon-nagyon gátolja ennek a megoldását. Mi viszont ebbe szeretnénk önöknek 
folyamatosan segítséget nyújtani a mi termékeinkkel, tehát hangsúlyozom ezt, a mi termékeinkkel, mert ugye itt is megjelentek az 
árnyak, akiknek nem kellett volna, akik hamisítják most már ezt a terméket, de erről már beszéltünk, nem akarom ezt a csontot 
újrarágni. Viszont a mienket kiemelni, hogy továbbra is védjük ezek, amiket elmondtunk már, a sorszámokkal, meg egyebekkel, de 
kedves nézők, amit imént mondtam, hogy itt lenne megint fontossága annak, hogy valóban a környezetünkbe tisztába kellene lenni, 
hogy valóba én, ahol élek, ott milyen terhelések érnek engemet. Akár a munkahelyemen, akár a lakásomba, ahol pihenni kellene, 
mondjuk éppen az egész napos munkámnak a következményeit kipihenni. De ha ott is olyan környezet várja, ahol még nagyobb teher 
éri esetleg a szervezetét, akkor ez nem fog menni, és ennek a következménye tudjuk, hogy mi. És ez, azt akartam ide kilyukadni evvel 
a témával, hogy itt lenne megint a méréseknek a fontossága, és itt a méréseknél most megint nem arról beszélek, amikor pálcával, 
ingával berohanunk egy lakásba, aztán megkeresem a, meg a jó isten tudja micsodákat, aminek a világon semmi köze az élethez, 
hanem egész másról van szó, tehát a műszerekkel valóban megállapítani, hogy ön, ahol él, az ön lakását milyen sugárzások terhelik. 
Akár kívülről, akár belülről, tehát a lakáson belül, amit ön, technikákat alkalmaz. És ha ön ezt tudja, akkor megvan a lehetőség, hogy 
védekezzen ellene, és ne betegedjen bele. A másik pedig az, hogy most itt van a új, szeptember, ugye elindult az iskola. Kedves 
nézők, én már annyiszor elmondtam itt is, a tanárok milyen jó lenne, hogy ha tisztába lennének a dolgokkal, és azokat a wifiket, amik 
most jelen pillanatban az iskolákban az informatika órákon alkalmaznak, ha kicserélnék egyszerűen vezetékesre, el se tudnák 
képzelni, kedves tanárok, kedves igazgatók, hogy a gyerekeket, akik az önök iskolájába járnak, mekkora tehertől tudnák 
megszabadítani. Sokkal figyelmesebben tudnák órákon lenni, sokkal nem lenne annyi ilyen viselkedészavaros gyerek, stb., stb. A 
betegségeket már nem is merem megemlíteni. És a szülőknek is szól ez, szeretném a szülőknek a figyelmét felhívni arra, hogy ha van 
egy szülői értekezlet, kérjék meg az osztályfőnököt, hogy beszéljenek erről, ha kell, akkor segítek ebben, de valamiképpen jó lenne 
ezeket a gyerekeket kicsit felszabadítani ezekről az iszonyatos terhelések alól. Úgyis alig lehet tőle elvenni a telefont, legalább akkor 
abba a nyolc órába vagy nem tudom, hány órába, amíg az iskolába van, akkor ez az úgynevezett expozíció, ez a terhelés, folyamatos 
terhelés ne érje a gyereket, mert bizonyítékok vannak megint sokasággal, hogy valóba ennek elkerülhetetlen egészségügyi 
következményei ne legyenek. Kedves nézők, én nem tudom, hogy lehet ezt az egészet még elmondani, hogy megértsék azok, akik 
érintettek. Sokszor elmondtam már, hogy igen, tudom, hogy a mi műsorainkat nem az a korosztály nézi, akinek kellene, nem tudom, 
hogy hogy lehetne idecsalni a képernyők elé őket, én szeretném azokat a nagyszülőket, szülőket megkérni, akik ezt az adást látják, 
hogy adják tovább és mondják el azoknak a fiataloknak, hogy csak egyetlen egy adást nézzenek meg, hátha valami ezekből megérinti, 
és ha kell segítség vagy információ, akkor mi ebben nagyon szívesen tudunk segíteni. Megint megemlíteném azt, hogy vannak ehhez 
kutatási eredményeknek a sokasága, mint amit már sokszor el is mondtunk. Vannak vizsgálati eredmények, amivel lehet ezt 
bizonyítani, hogy valóba én érintett vagyok-e, avagy sem, ugye egyszer vannak a bizonyos, ami automatikusan már sokszor mértük, a 
vérnyomásokat, hogy hogyan tud változni, ez a legegyszerűbb. Lehet a bizonyos szaturációt, az oxigén-szaturációt mérni, hogy amit 
itt mutattam, hogy a vérnek a viszkozitása, hogy ha sűrű a vérem, akkor mennyire le tud esni ez a szaturációs-érték, tehát ami azt 
jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés oxigént tud szállítani a sejteknek a számára. Tehát egy oxigén hiányos, tehát egy hipoxiás állapot 
tud fellépni a szervezetben. Aztán vannak különböző, olyan genotoxikus mérések, többek között az egyik ilyen az üstökös-vizsgálat, 
ahogy a DNS-szál érintett-e ebbe a terhelésbe. Aztán van még egy olyan, hogy ez ilyen eliza-tesztnek hívják, amit tulajdonképpen a 
nyálból vesznek mintát, és a nyálból meg lehet állapítani bizonyos hormonoknak az állapotát. És ugye itt is már sokszor megmutattuk 
azt, hogy ebbe a leggyorsabban érintett a kortizol nevű hormonunk, ami ugye a mellékvese állít elő, ami többek között felel a 
vérnyomásunkért, felel az anyagcsere folyamatokért, és sok minden másért. És ha ezt megzavarjuk, ennek a hormonnak a működését, 
tehát magasabb lesz, akkor ez mind elromlik, és ezáltal sok minden megint csak a szervezetünkbe az egyensúly felborul. A másik 
még, van egy úgynevezett immunglobulin-vizsgálat, ami szintén az orr- és a száj nyálkahártyájából vesznek, garatüregből vesznek, 
egy mintát, ami azt jelenti, hogy megtalálható egy olyan antitest, ami megint bizonyítja azt, hogy a szervezet tud-e erre a külső 
környezetekre reagálni, avagy sem. Ha ennek az értéke alacsony marad, akkor sajnos a mobiltelefon hatások nagyon gyorsan tudnak 
érvényesülni, és ami az imént mondtam, ezeket a bizonyos hormonokat tudja nagyon-nagyon gyorsan megváltoztatni. Kedves nézők, 
ami a másik, ami még, majdnem azt mondom, napi problémánk, ez a stressz. Amiről már megint nagyon sokszor beszéltünk, mert 
ezek a hatások, amit itt felsorakoztattunk, ez mind odajut majd sajnos, hogy előbb-utóbb a szervezet ezt stresszként éli meg, és ugye 
ezt meg már egyszer kibeszéltük, hogy a stressznek a végeredménye pedig az, hogy elromlik megint a vérnyomásunk, a pulzusunk és 
minden más. Végül summa summarum, tehát tulajdonképpen a mi termékeink, tehát akár az alátétünk, akár a lepedőnk, amit itt már jó 
párszor megmutattunk, ezeket a célt tudja szolgálni, hogy ezeket a szimptómákat, amiket én most itt felsoroltam, akár két óra 
földeléssel el tudja mulasztani. Ennek is megvan a maga biofizikája, hogy miért tudja ezt elmulasztani, ugyanis a szervezetünkből 
rettentő módon hiányzik nekünk az az elektron, amit negatív elektronnak hívunk, amit a föld felszíne tartalmaz milliárd számra. És 
ugye elfelejtettük ezt a bizonyos fajta mezítlábazást, elfelejtettük a földdel való érintkezést és ezt szeretnénk pótolni ezzel a két 
termékkel. Egyik, még egyszer mondom, az alátétünk, a másik a lepedőnk. Kedves nézők, a mai adásunkban megint csak sajnos ennyi 
fért bele, a honlapunkon mindenfajta információt, a mai nappal is, amit elmondtam, megtalálható, én kérem önöket, ott a futócsíkon 
való adatokat tessék fölírni, megjegyezni, akár a telefonszámunkat, akár a weboldalunkat. Még egyszer megemlítenénk azt a 
tanfolyamunkat, amit mindent-mindent ott szépen, nyugodtan meg tudunk ott mutatni, ráfeküdni, hozzáérni, és akkor megérezni 
azokat a különbségeket, hogy mi volt előtte és mi volt utána. Tehát valóba mérni, tehát egzakt módon bizonyítani, hogy amit itt 
önöknek mondunk, annak van valóságalapja, és van eredménye. Kedves nézők, én nagyon szépen köszönöm önnek a mai napi 
figyelmüket, türelmüket. Legközelebbi adásunkban is nagyon sok szeretettel várom önöket. Addig is vigyázzanak magukra, a jó Isten 
áldja önöket.  
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„SMS – csík”: Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00- 18:00), 06-70-940-3164, 06-20-916-0583 (SMS) www.foldelnijo.hu 
(SMS) Akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket 
elérhetőségeinken. (SMS) Jelentkezzenek telefonszámainkon és weboldalunkon (www.foldelnijo.hu) tájékoztató-oktató előadásainkra. 
Gyűrűsi József: Nagyon-nagy tisztelettel és nagyon-nagy szeretettel köszöntöm, kedves nézők. Ez az Elektro Sokkk adásunknak az a 
fajtája, amikor ma termékekről fogunk beszélni. Ugye az elmúlt adásban Varga Gábor volt itt a vendégem, és elég komoly témákról 
beszélgettünk, és erre jött is reakció, amire mindenképpen most én ebben az adásban is szeretnék itt reagálni. Az egyik az, hogy egyik 
kedves telefonálónk azt mondta, hogy miért kell mindig ijesztgetni az embereket. Hát, kedves nézők, én megmondom őszintén, ennek 
a célja, ennek az adásnak egyáltalán semmi olyan célja nincsen, hogy bárkit is ijesztgessünk, ennek az adásnak az a célja, hogy 
mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy van egy olyanfajta környezetterhelési veszély, amivel hogy ha nem fogunk foglalkozni, 
ennek beláthatatlan következményei lesznek. Ugye elmondtuk az elmúlt adásban azt is, hogy az a bizonyos negyvenhat, illetve 
harminchat tudós kilencven körülbelül ország, tehát harminchat ország kilencven tudósa, ugye letette azt a kétezer lektorált anyagot az 
ENSZ asztalára. Nagyon remélek, hogy most a napjainkba szóba is fog kerülni itt a ENSZ Közgyűlésén, és nagyon remélem, hogy a 
mi kis országunk, a mi kis hazánk is erre majd valamilyen formában reagálni fog, vagy legalábbis a gyerekek érdekében valamilyen 
lépéseket tenni fog. Én nagyon-nagyon drukkolok ennek, és remélem, hogy be is fog következni. A másik kérdés, ami felvetődött, 
amit a múlt adásba is elhangzott, hogy ugye van egy bizonyos fajta törvény, az a bizony 63/2004-es ESCSM, tehát egészségügyi 
családügyi és miniszteri rendelet, ami alapján ugye meg van határozva, ennek a sugárzásoknak egy bizonyos fajta határa, hogy 
megfelel, vagy nem felel. Ugye elmondtuk az adásba azt, hogy ez hogyan is lett megállapítva. Ha valaki esetleg nem hallotta, annak 
mindenképpen szeretném megismételni. Ugye ez úgy, hogy fogtak 10 gramm szövetet és hat percen keresztül besugározták 
különböző frekvenciákon, és közben mérték a hőmérséklet emelkedését, és amikor elérte azt a bizonyos egy celsius fokos 
hőmérsékletemelkedést, akkor megállapították, hogy az az érték, ami akkor jelen pillanatban volt mekkora, és hadd mondjam el, hogy 
az az érték nagyon-nagy volt. Ezt alkalmazzák most jelen pillanatban a magyar jogszabályok alapján az ilyen sugárzások értékének a 
megállapításához. Hát, kedves nézők, ez egy talmi dolog, megmondom őszintén miért, mert ugye ott elmondtuk már, hogy tehát ebbe 
nem volt bekötve a vérkeringés, nem volt bekötve az idegpályákra, és tulajdonképpen csak kimondottan erre a termikus-hatásra volt 
ez az egész megállapítva. Régóta nem erről van szó, ugyanis már régóta nem a termikus-hatások okozzák a környezetbe, tehát 
valakinek van egy mobilátjátszó a nagyon szűk környezetébe, akkor nem arra szokott panaszkodni, hogy naponta felmegy a láza, 
hanem arra szokott panaszkodni, hogy fáj a feje, dekoncentrált, ideges, stresszes és az összes többi ilyen szimptómái vannak, ami 
emelkedett a vérnyomása, meg és a többi. A végeredmény pedig ugye az, hogy általában ilyen degeneratív betegségeknek a 
megjelenése, méghozzá halmozottan. Tehát tulajdonképpen ez viszont nem a hőhatásnak köszönhető, hanem annak köszönhető, hogy 
van egy úgynevezett ingerhatás, van egy szinergetikai-hatás, és van egy információs-hatás, amire tulajdonképpen jelen pillanatban és 
az egész világon, az egész világon nem született semmifajta vizsgálati eredmény, hogy mik azok az értékek. Tehát tulajdonképpen 
ezekre nincsen határérték megszabva. És ebbe lubickolnak ők, ebbe a fajta értékekbe, és most hadd mondjak egy érdekeset, kedves 
nézők, én megmondom őszintén, hogy ezeknek a cégeknek, akik tulajdonképpen ezeket a szolgáltatásokat nyújtják, őnekik ez a 
feladatuk. Ők végrehajtják, többek között azt a kormányhatározatot is, mely alapján Magyarországnak a lefedettsége, tehát mobil-
lefedettségének meg kell lenni, majdnem a száz százalékosnak. Ugye ebből az egyik cég be is jelentette, hogy körülbelül 97-98%-os 
állapotban van már az ország lefedettsége. Most ezzel én egyetértek, mert mindenkinek valóban, minden kis helyen is telefonálni kell, 
és el kell valakit érni. Egyet nem tudok elérni, vagy fölfogni, hogy miért nem lehet ezt úgy megcsinálni ezt az infrastruktúrát ennek, 
hogy az embereket, gyerekeket ne sértsen. Meglehet, csak ez sokba kerül, ugyanis egy ilyen lakott területet úgy kellene besugározni, 
hogy körülötte szépen a külterületeken felépíteni ezeket a tornyokat, és az adott települést szépen besugározni, egy másikkal pedig 
felvenni a kapcsolatot, hogy a lánc meg ne szakadjon. De ez pénzbe kerül, oda tornyot kell építeni, engedélyek kellenek, nem is 
kevés, a másik pedig, oda villany kell, út kell, ez pedig nagyon sokba kerül. Így aztán sokkal egyszerűbb, ha adott egy település, és 
van neki egy templomtornya, akkor arra a templomtoronyra fölteszem, aztán már indulhat is az adás. Nagyon sok pénzt meg lehet 
spórolni, és megmondom őszintén, ezeknek az embereknek, akik ez a feladatuk, valószínű az egészséggel nagyon kevés bajuk van 
olyan szempontból, egészséggel való tudásuk, hogy egyáltalán tudják, hogy az emberi szervezet meg hogy működik, így aztán 
kapaszkodnak ebbe a bizonyos 63/2004-es rendeletbe, mert még egy darabig valószínű el is fognak lenni. Mi pedig harcolunk ebbe a 
csatornán, és minden alkalommal megköszönöm ennek a csatornának, hogy mi itt lehetünk, hogy valóban önök számára ezt 
elmondhatjuk, harcolunk azért, hogy önöknek információt tudjunk átadni ezzel kapcsolatosan. Hogy ezeknek az értékeknek sajnos 
már nagyon-nagyon-nagy sok egészségügyi problémát okoznak nekünk. És mi ezt szeretnénk, nem ijesztgetni a szeretnénk, kedves 
nézők. Ezt szerettem volna mindenképpen tisztázni. A másik, ami nekünk sajnos ellenünk van, éppen a mai nap egyik napilapjában 
jelent meg főcímben, tehát a vezércikkbe, hogy rendőrök lecsaptak a termékbemutatókra, amit én nagyon helyeslek, akik hanyatt-
homlok mindent otthagyva futottak, amerre láttak, de még mindig nem tudták őket kiirtani olyan mértékben, mint amit szeretnék. 
Ebből megint csak azt szeretném kihozni, kedves nézők, most már jó lenne, ha tényleg nem ugranánk be ezekre a, ezekre a nem 
tudom mire, mert ott is volt egy, aki kazánkovács volt, vagy nem is tudom milyen szakmája volt neki, aztán orvosnak adta ki magát, 
aki egészségügyi felméréseket végzett az idős embereknél. Tehát valahol ezeket jó lenne tényleg csírájában elfojtani már, mert akkora 
károkat tesznek önöknek is, meg nem beszélve azokról, akik mindent elkövet azért, hogy valóba önöknek olyan terméket tudjon 
nyújtani, ami mindezeket a problémákat, amiről beszélünk itt adásról-adásra, tudja kezelni, tudja karbantartani és szó szerint mondom, 
mert a bizonyítékok itt vannak a kezünkbe, nem engednek megbetegíteni bennünket ezektől. És az nagyon-nagyon fontos, kedves 
nézők, ez a szó, mert végül is megvan egy olyan termék most már alkotva, ami tulajdonképpen képes arra, hogy ezeket a környezeti 
technológia-hatásokat, amik érnek bennünk azt se tudjuk honnan, valóba képes kezelni a szervezetünket minden egyes áldott nap, ha 
valaki hozzáér, akár az éjszaka, akár a napidő folyamán, képes kezelni olyan módon, hogy ne tudjanak olyan betegségek létrejönni, 
mint amik általában szoktunk beszélni. Az egyik ilyen, amit szeretnék megmutatni mindenképpen, egy újabb fajta betegség, ez a 
telefonálóknak köszönhető, éppen most kaptam napokba ezt a cikket, hogy ha sokat fáj a feje, lehet, hogy az okostelefonja tehet az 
egészről. Én egy pár mondatot, kedves nézők, ha megengedik, felolvasok ebből a cikkből egyébként. Úgy tűnik, nem csak a migrén 
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vagy az időjárás okozhat komoly fejfájást, egy neurológus szerint az okostelefonok használata is ugyanezt válthatja ki. Egy bizonyos 
intézet alapján, nem akarom most a nevét mondani, megjelent egy publikáció, ami az okostelefonok és a táblagépek túlzott 
használatának orvosi következményeit kutatta. Néhány hónappal ezelőtt született egy tanulmány, miszerint ez az eszköz használata 
miatt megdöntjük a fejünket, tehát így lehajtjuk a fejünket, a nyakunkat, és olyan mértékű terhelés éri, ami hosszútávon jelentős 
károkat okoz a gerincoszlopnak, és elviselhetetlen fájdalmakat tud előidézni. Erre van egy kis pici kis, ilyen kis rajz, túlzásba 
természetesen, megmutatom önöknek, hogy tulajdonképpen miről szól az egész. Kedves kollégákat, hogy ha megkérem, akkor egy 
pillanatra, hogy ha megmutatnák, tehát tulajdonképpen ez a meghajlás, hogy állandóan a telefonomat, tabletemet, egyebeket nézem ez 
a csigolya, van ennek egy neve, ezt úgy hívják, hogy, le is írtam ide külön, na mindegy, majd megtalálom azt a betegségnek a 
formáját, egy neurológiai probléma, de van neki egy előneve, erre majd visszatérünk még valószínűleg majd a következő adásokba. 
Ami tulajdonképpen egy ilyen kellemetlen fájdalmakat okoz, és higgyék el, kedves nézők, akinek volt már ilyen tapasztalata, az 
sokszor olyan elviselhetetlen fájdalmat okoz, mintha elektromosan sokkolnák. Tehát ez, ami az egyik, a másik viszont az ilyen fajta 
terhességnek a következményeinek most már elkezdődött egy bizonyos fajta, hogy mondjam, egy kártérítéseknek a beadása és az 
igényének a kihasználása a bíróságokon keresztül. Mire gondolok itt? Megint csak megjelent egy cikk, igaz, hogy ez Franciaországról 
szól, meg aztán az Egyesül Államokban egy kisfiúról, meg aztán most már Angliában is van már egy újabb, ami azt jelenti, hogy 
megint csak egy mondatot hadd olvassak, pár mondatot olvassak föl. Ugye egy francia nő rokkantsági támogatást nyert, miután a 
bíróság kimondta, hogy szenved a kütyük elektromágneses sugárzásától és ez a 39 éves hölgy három évig havi 800 eurot, ez magyar 
forintban 250.000 forint körül van, kaphat. Tehát őneki ezt megítélték, és viszont ez a hölgy még mellette el is költözött egy francia 
vidékre a hegyek közé, ahol nincsen elektromosság, hogy ezt az egészet túlélje, és egyébként ennek már az ilyenfajta betegségnek, 
kedves nézők, már van egy neve, ezt úgy hívják, hogy elektromos hiperszenzitivitás, amelyben egyre több ember szenved napról-
napra. Énnekem és volt egy részem ebből, ezt az egyik adásban elmeséltem, nem akarom megismételni, de az ilyen esetek, most már 
azt mondom, napi szinten, sőt, erre van még egy úgynevezett százalékos megállapítás, ami azt jelenti, hogy az emberiség, aki ebben a 
civilizált világban él, és használja ezeket a technikai eszközöket, most már közel kettő és fél, három százaléka szenved ettől a 
túlérzékenységtől. Kedves nézők, nem egy országban most már építettek ilyen, mint a rezervátumok szintjén, hogy ilyen embereknek, 
ahol nincsen semmifajta elektromágneses sugárzás, ilyen, ilyen, még egyszer mondom, nem tudok rá jobb szót mondani, 
rezervátumot, ahol el tudják viselni ezt az életet. És ha kimennek ők az életbe, akkor  mint a méhészek, ilyen fátylakba, meg ilyen 
különböző segédeszközökkel tudják védeni, hogy valóban ne legyenek betegek és ne érezzék azt a hatásokat, amit egyébként, ha nem 
használnak, akkor érné őket. Na, ennyi bevezető után, kedves nézők, én szeretnék rátérni a mi termékeinkre, tehát, hogy valóban mik 
ezek a termékek, amelyeket önöket nagyba tudja segíteni a mindennapi életnek az egyensúlyába tartásához. Ugye továbbra is azt a 
kettőt szeretném megmutatni önöknek, amit eddig is mindig mutattunk. Ugye az egyik az éjszakába szóló úgynevezett földelő 
derékaljunk, van ennek egy hivatalos neve, úgy hívják, hogy Geo-Connect Bed címmel, ami tulajdonképpen egy háromrétegű anyag, 
aminek a belsejében van a lényeg, ami tulajdonképpen a védelmet tudja nyújtani. A külső hordanyag viszont segít annak, hogy az 
összes, minden olyanfajta terhelés, ami az önök környezetét érheti az éjszakába, el tudja vezetni. Ugye annyi az egész, hogy mindjárt 
meg is fogom mutatni, hogy ez az egész, hogy hogy működik, itt a számítógépet azért hoztam be, hogy most már végre meg tudjam 
önöknek mutatni. A következő ennek a lényege. Tehát egyszer az, hogy ezeknek az elektromágneses sugárzások okán, ugye a 
szervezetünkbe folyamatosan, ezeknek a mágneses spektruma ugye a bőrünket érve folyamatosan feszültséggé alakul át, és ennek a 
feszültséggé átalakulásnak van egy kijelzője, most már egy száma, amivel meg tudjuk határozni, hogy ki mekkorát ér, ezt 
testfeszültség formájában ezt tudjuk védeni, mérni. És én most szeretném önöknek megmutatni mindenképpen ezt a mérést, hogy 
hogyan is történik. Általában, most itt én a jelen pillanatban stúdió körülmények között bőven el vagyok itt látva elektromos 
vezetékekkel, egyebekkel, úgyhogy én most megfogom ennek a műszernek a kis érzékelőjét, amivel a tenyerembe kell fogni, és abban 
a pillanatban, ha elindítottam a készüléket, és hogy önök is lássák. Akkor azt is látni fogják, majd mindjárt, rögtön a bal sarokban van 
egy ilyen OL, ami azt jelenti, hogy abban az értékben van éppen most jelenleg ez a testfeszültség, ami tulajdonképpen már az a 
készülék a paramétereinél fogva nem tud mérni. Most jelenleg ez a készülék négyezer millivoltra van beállítva, ami azt jelenti, hogy 
már én valahol jóval fölötte járok ennek az értéknek, ami azt jelenti, óriási mértékben már terhel is, hogy mi ennek a következménye, 
mindjárt rá fogunk térni. Most itt van nekem ez az alátét, a másik következő termékünk, amit ugye számítógépes munkahelyek elé 
szoktuk ajánlani, amit már jó párszor megmutattam, most nem fogom itt szétszedni, amelynek a méretei egyébként hadd mondjam 
csak el, hogy huszonöt centiméter széles és hatvannyolc centiméter a hossza. Az egyik oldala egy nagyon szép bőrhatású anyag, a 
másik oldala pedig ilyen szivacsos rész, amit tulajdonképpen azért van, hogy ha valahova, asztalra letesszük, akkor az stabilan ott meg 
tudjon állni. Tehát most ha én hozzáértem, tessék nézni, visszatérve a kedves kollégákat, tehát itt a bal sarkától, itt az OL, ugye 
amikor nem nyúlok hozzá, és amikor hozzáérintem a kezemet, abban a pillanatban, ez az Isten tudja milyen magas értékről visszajön, 
rögtön harmincháromra, aztán szépen, ahogy fogom majd csökkenni fog ez az érték, vagy ez stabilan fog, ez az érték már bőven jó. 
Tehát ha ötven millivolt alá vagyok, akkor az azt jelenti, tulajdonképpen az én szervezetem nincsen tervelve. De ha elengedem, abban 
a pillanatban megint természetesen kiakad, mert megint kapom ezeket az értékeket, és ez így megy naponta, és most tessék elképzelni 
kedves nézők, amikor egy hónap, egy év, több éven keresztül ez így történik. Most ennek a következménye az, hogy óriási mértékben 
a szervezetünkbe ezeket az információs, amiket az elején mondtam, az ingerhatásokat megváltoztatja, erről is beszéltünk már, most 
időnk erre sajnos nincsen, hogy megint kibontsuk ezt az inger és az információs hatást, de ennek a következményeit isszuk nap, mint 
nap. És ennek egyik legsúlyosabb következménye az, hogy ennek az elektromos, tehát a mesterségesen előállított elektromos terek, és 
elektromágneses sugárzásoknak a hatására, a bennünk lévő először is, az egyik, ami legfontosabb, a vérnek a viszkozitása meg tud 
változni. Most erre is szeretnék önöknek mindenféleképpen mutatni, kedves nézők, egy kisfilmet, amit már múlt adásban is 
megmutattam önöknek, de szeretném még egyszer megmutatni, hogy miről is van szó. Ha megint itt a kedves kollégák segítenek, 
akkor elindítom ezt a kis filmet, ami a következőről fog szólni. Itt van egy negyvenkét éves úrnak a vérképe, ami tulajdonképpen egy 
véráramlás-mérővel lett felvéve, akinek most jelen pillanatban, aki jelen pillanatban, nem a jelen pillanatban, aki, amikor a mérés 
történt, akkor ez 26 volt/centiméter elektromos térbe lett helyezve egy átlandó értékbe, hogy ez az érték releváns legyen. És akkor 
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elkezdték utána földelni, és két órán keresztül milyen változások történtek. Tessék nézni, jelen, amíg nem volt leföldelve, addig a 
vérnek a zéta potenciálja, amire majd mindjárt rá fogunk térni, és ez az áramlás, ez 5.8 mikrométer/secundum volt. És amikor a két 
órás földelés után megtörtént az újabb mérés, akkor ez az 5.8 mikrométer/secundum sebesség rögtön megváltozott 32-re. Ami a másik 
fontos tényező ennek a megállapításába, hogy a múlt adásba is, ha valaki vissza tud tekinteni, majd mindjárt megmutatom azért még, 
van ez a bizonyos zéta potenciál, ami felel az, hogy a vérnek, milyen a vérnek a viszkozitása. Itt 3.6 millivolt ez az érték, és amikor a 
két órás földelés megtörtént, ez rögtön fölment 20.3 millivoltra, és ez 5.6-szorosa az előzőnek. És akkor mutatom majd a képet, hogy 
tulajdonképpen mit jelent ez a vér áramlásában. Tessék majd megnézni a baloldali képen mindjárt, elindul a film. Ott van az a 
bizonyos érték, amikor még nincsen leföldelve a testünk, és viszont éri ez a technikai sugárzás, hogy milyen lassan mennek, szépen be 
van sűrűsödve tulajdonképpen a vérünk, és amikor két óra múlva a földelés okán mi tudott történni. Tessék megnézni azt a változást, 
hogy mennyivel másabb az. Tehát az a bizonyos 30.3-es méterszekundum sebességgel, ami itt történik. Tehát, kedves nézők, ez az 
egyik. A másik pedig, amit ennek a következménye, még egyet szeretnék megmutatni, hogy az Amerikába ugye van egy úgynevezett 
arany standard, ami a szívnek a, szív- és érrendszeri betegségeket mérik. Ez a bizonyos HRV. Erről is már sokszor beszéltünk, tehát a 
szívnek a frekvenciájának van egy variabilitása. Most nálunk ez, én nem tudok róla, bármelyik orvos ezt alkalmazná. Pedig ez egy 
meghatározó, ugyanis ezek a külső elektromágneses tényezők, amiről beszélünk itt orrba-szájba, tulajdonképpen ezeket tudja 
megváltoztatni, hogy az a variabilitásnak ugye az autonóm-idegrendszerünk irányítja, azaz a vegetatív-idegrendszerünk irányítja, ami 
azt jelenti, hogy van neki a szimpatikus-paraszimpatikus része. Ez a külső tényező, ez az elektromos tényezők, ezek a terhelések ezt a 
szimpatikus állapotot tudja megváltoztatni, és ennek a következménye az, hogy a szívünk, a vérünk besűrűsödik. És ugye aztán 
mindenki tudja a következményét, hogy a besűrűsödött vérnek okán ugye emelkedik a vérnyomásunk, emelkedik a pulzusszám, aztán 
szépen-lassan minden elromlik, mert utána már következik az, hogy egy stressz-állapot lép fel. A stressz-állapotnak aztán megint 
vannak a fenntartói, hogy ez az állapot ne tudjon elmúlni. Ugye ilyenkor szoktunk aztán szépen elmenni az orvoshoz, mert utána már 
nem lehet bírni, aminek a következménye a sok gyógyszer. Ami azt jelenti, hogy végül is aztán egy ilyen, ilyen kémiai állapotba 
tesznek bennünk, ami azt jelenti, hogy az már nem az én szervezetem működik, hanem a kémia működik bennem, tehát jóformán már 
azt mondom, hogy semmi köze a mi életünkhöz. És erre szeretném mutatni önöknek, hogy mit is jelent ez a szívnek, a variabilitásnak 
a mérése. Mutatok először önöknek egy olyan képet, ami tulajdonképpen egészséges, idézőjelben mondom, embernek, aki valóban 
megfelelőképpen működik ez az egész. Itt van ez a bizonyos HRV, egyébként ritrogramnak is hívhatjuk, ami tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy a szívünk, ez a HRV a két leütés közötti állapotot mutatja, hogy a szívünk, tehát a szimpatikus, a paraszimpatikus állapot 
hogyan tudja kezelni a belső környezeti változásokat, és a külső környezeti változásokat a két leütés között. Most erre vonatkozik ez, 
hogy minden egyes másodpercbe, hogy a szívem hogyan alkalmazkodik ehhez a környezethez. tehát tessék nézni, egészen más 
értékek vannak itt is ugye abban a pillanatban a szervezetnek az egyensúlya tökéletesen tud működni. Itt van ez a mérések alapján, 98-
98%-os állapotban van az illetőnek az állapota. Mutatok egy másikat, aki már egy idősebb emberről van szó, aki viszont már a 
gyógyszerekkel él, és tessék nézni, semmifajta HRV-je, tehát ezek a variabilitás nem működik. Egy egyenes vonal, ami 
tulajdonképpen olyan, mintha gépre tennék föl, és tessék nézni az értékeket, jóformán 1%, 30%, 8%, 1%, 0%. Tehát ebbe az állapotba 
lehet vegetálni, de ezen az állapoton segít nekünk a földelés, és nagyon gyorsan. Még egyszer mondom, mutattam az előbb, akár két 
órán belül. Most kedves nézők, ennyi nagyjából, amit el akartam mondani, viszont van egy nagyon fontos hírem. múlt adásba, igaz, 
hogy csak a futócsíkon jelentettük meg azt a nagyon fontos hírt, amit én szerettem volna mindenkinek egy ilyen kedveskedni, itt az 
őszi állapotokban. Méghozzá a következővel. Hogy, ha valaki most, korlátozottan, rendel alátétet tőlünk, az most kap hozzá öt darab 
ilyen kis tappancsot, amit azt jelenti, ezek a tappancsokat nyugodtan lehet használni bármilyen formában, csak annyit kell csinálni, 
hogy az alátétről le kell venni ezt a végét, ezt a kis kapcsot, amit hozzápatentolom az alátéthez, és utána bármelyiket rápatentolom erre 
a kis tappancsra, és odateszem helyileg, lokálisan, ahol éppen nekem fáj. Tehát, ha fáj a vállam, fáj a könyököm, a térdem vagy 
bármelyik hátsó részem, vagy éppen a hát, gerincem valamelyik, akkor ezt a kis tappancsot leveszem erről a műanyagról, odateszem, 
olyan egyébként, mint egy ilyen EKG tappancs, tehát odaragad, semmifajta káros kisugárzása nincs annak a ragasztónak, kipárolgása 
nincsen neki, és tulajdonképpen ott helyileg tudom kezelni ezzel a földeléssel. És kedves nézőink, garantálnám, hogy állítom, hogy 
egy órán belül az a fájdalom el fog múlni. Azét mondom, mert jó párszor kipróbáltuk, tehát még egyszer mondom, ha valaki most 
rendel tőlünk egy ilyen alátétet, egy ilyen földelő alátétet, az most ajándékként kap hozzá egy ilyen öt darabos ilyen tappancsot. Van 
hozzá egy papírt, amit szeretnék megmutatni, adunk hozzá, el is küldjük majd, tulajdonképpen vannak ilyen hét mester-pont a 
talpunkon, ami azt jelenti, hogy különböző pontokat lehet ezzel kezelni. Be vannak jelölve és mindenki meg is fogja kapni ezt, hogy 
azok a pontok, amit hogy ha odaragasztja ezt a kis tappancsot, akkor mik azok, ami tudja szabályozni. Egy fontosat mindenképpen 
kiemelnék ebből, egyébként kint Amerikában ezt K1-pontnak hívják, a rekeszizomnak a pontja ez, ami tulajdonképpen a stresszt és az 
úgynevezett lelki görcsöket tudja szabályozni, és kedves nézők, ha valaki ezt ki fogja próbálni, akkor nagyon gyorsan rá fog jönni, 
hogy ez a stressz, és ez a lelki görcsöket, ha emlegetjük, akkor miről is szól. Tehát ebben is tud segíteni, és azért mondtam, hogy 
korlátozott mennyiségben tudjuk adni, mert jelen pillanatban összesen csak harminc darab van ebből az egészből, tehát az első 
harminc rendelő fogja megkapni ezt a lehetőséget. Utána majd, jövőre tehát talán majd folytatjuk ezt az egészet. Kedves nézők, 
nagyjából ennyi fért bele ebbe az adásba. Még egy fontosat szeretnék önöknek mondani, amikor ezt az adást hallják, akkor már itt az 
Apáti utcában, amit már itt már jeleztünk, akkor meg fog történni az a közönségtalálkozó, hogy így mondjam ahol mindent el fogunk 
mondani, megmutatni, műszerek ott lesznek, és ott egész nap erről fog szólni, szóval ilyen földelésnek meg az elektromágneses 
sugárzásnak mi a fontossága. Mindenki a kezébe kap egy műszert, aztán tudja mérni önmagát, egyebeket. De ez, amikor elhangzottak 
már vége lesz, ez az adás már le fog menni, akkor ennek már vége lesz, de viszont október tizenhetedikén, Szegeden, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában, Kálvária sugárút 23 szám alatt én ott leszek, tehát még egyszer mondom, 2015. október 17-én fél egy órakor 
kezdődik az én előadásom, és aki erre kíváncsi, akkor nagyon sok szeretettel várom őt is oda. Kedves nézők, a mai napba sajnos csak 
ennyi fért bele. Én nagyon-nagyon sok mindenről szerettem volna még a mai nap is beszélni, sajnos az idő az mindig kivégzi ezt a 
lehetőséget, így aztán majd a következő adásban folytatni fogjuk. Én szeretnék önöknek kívánni, minden-minden jót, és az Isten áldja 
önöket, a legközelebbi viszontlátásig. 
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17. 2015.11.07. 
„SMS – csík”: Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00- 18:00), 06-70-940-3164, 06-20-916-0583 (SMS) www.foldelnijo.hu 
(SMS) ÜNNEPI AJÁNDÉK: november 7. – december 31. között 20-30%-os kedvezménnyel vásárolhat ünnepi csomagjainkból (SMS) 
További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket 
elérhetőségeinken. 
Gyűrűsi József: Nagyon-nagy tisztelettel és nagyon-nagy szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézőink. Ez az Elektro Sokkk 
adásának az a fajtája, amikor termékekről fogunk beszélni, tehát a megoldásokról fogunk beszélni. De mielőtt még ebbe belevágnánk, 
ezt a mai adást én mindenképpen szeretném ilyen összegzésnek tekinteni, mert az egész évben tulajdonképpen, amit én ebben az 
évben szerettem volna az önök részére elmondani úgy nagyjából, úgy nagyjából legalábbis sikerült, bár rengeteg még a mondanivaló, 
de ami erre az évre kalkulálva volt, azt végül is sikerült elmondani. Ez az egyik. A másik, hogy nagyjából foglalkoztunk a 
megoldásokkal is, meg aztán, hogy egyáltalán miért kell ezt az egészet megtenni, és találkoztam az elmúlt hetekben jó-pár kedves 
nézőnkkel különböző előadások okán, és végre szemtől-szembe tudtunk beszélgetni és elmondani a saját, meg az ő részükről is a 
problémákat, és mindegyike, majdnem kivétel nélkül mondta, hogy a legnagyobb problémájuk az, hogy egyszerűen a gyermekeit, az 
unokáit, egyszerűen nem tudja meggyőzni arról, hogy valóban ez az elektromosság által okozott zavarok milyen problémát is 
okoznak. A másik része, pedig egyszerűen nem hisz benne. Azt mondta, ő ebben nem hisz, és ne beszéljen a mama hülyeséget. Csak 
így idézem az egyiket, mondjuk, aki néni mondta. És kedves nézők, én megmondom őszintén, ez a nem hiszek benne, én nem tudom, 
hogy meddig fog ez tartani, de most már azért 2015-öt írunk, azért most már ennyire, hogy mondjam, ilyen informálatlannak nem 
szabadna lenni. Én engedjék meg, hogy erre elmondjak egy példát, megmondom őszintén, ezekkel az emberekkel én már nem 
foglalkozom. Megmondom miért. Lehet, hogy ezt a történetet már elmeséltem, szomorú a történet, de muszáj elmondanom, hogy 
mindenki nagyjából legalábbis megértse, hogy miről van szó. Én voltam egy nagyon elegáns helyen, előkelő helyen a Rózsadombon 
egyszer egy mérésen, ahol az édesanya hívott, az édesapa nem valószínű nem tudott róla, mindenesetre odatoppant. És a kisfiúk, aki 
körülbelül öt éves volt, amikor már jött velem szembe a folyosón, akkor láttam, hogy valami nem stimmelhet a gyereknél, mert 
látszott rajta, hogy nem egy egészséges gyereknek a benyomását kelti. És, amikor odaértünk az ő kis szobájába, tehát a gyereknek a 
szobájába, akkor szembesültem, hogy mi is igazából a probléma. Ugyanis egy olyan ágyban aludt ez a kisgyerek, még egyszer 
mondom, öt éves, akinek az ágya egy autó volt. Ami azt jelentette, hogy teljesen be volt elektromosan vezetékezve, mert annak az 
ágynak volt elöl is világítása, meg hátul is, meg indexe is, meg a jó isten tudja még mije, tehát tulajdonképpen egy teljes elektromos 
kábelhálózat vette, amit tulajdonképpen ő aludt. És amikor szerettem volna ezt az értéket megmérni, csak szerettem volna megmérni, 
de egyszerűen nem volt olyan műszer, ami ezt a felső limitet, felső értéket tudta volna mutatni, olyan magas volt az az érték. És akkor 
szóltam ennek a kedves anyukának, hogy legyen kedves, szóljon a férjének, és akkor most, ha ezt nem fogja megérteni, akkor nem 
tudunk mit kezdeni vele. A lényeg az, hogy én nagyon empatikusan, meg aztán szépen elkezdtem neki mondani, hogy mi az, amit 
mérünk, mert amit mérünk, az nem kilométerről szól, meg kilogrammról szól, hanem azt az értéket, amit az ő fia benne fekszik. És 
elmondtam szépen, elmagyaráztam, és azt hittem, hogy érti az egészet, és azzal a szándékkal tettem meg ezt a magyarázatot, hogy 
akkor együtt majd, mit tudom, kitépjük az összes vezetéket, vagy fogjuk az ágyat, azt úgy, ahogy van, kidobjuk az ablakon, de 
valamit mindenképpen tenni kellene. És amikor én így szépen elmondtam neki, hogy az én részemről, amit akartam mondani, azt 
mondja énnekem, olyan fellengzősen, hagyjam én békén az én hülyeségeimmel, az ilyenekkel kapcsolatosan. Megmondom őszintén, 
kedves nézők, az életemben még talán olyan idegesség nem fogott el, mint akkor, abban a pillanatban, és én nem is tudom, mit 
tomboltam, meg miket mondtam ennek az úrnak, ami a számra jött mindent. Én összepakoltam, dúlva-fúlva kimentem a kocsihoz, 
semmit nem kértünk semmit a világon, elmentünk onnan, és ez volt egy bizonyos év, nem tudom, körülbelül három éve volt az egész, 
májusában, és szeptemberben azt a kisgyereket eltemették. Nem őtőle tudtuk meg, hanem az ő barátaikon keresztül tudtuk meg ezt az 
információt. A lényeg az, hogy akkor én egy hónapon keresztül, majdnem jóformán nem aludtam, mert azt mondtam, hogy ha én nem 
így reagálom le ezt az egészet, vagy valami egész másképp viselkedés formát veszek, akkor az a kisfiú lehet, hogy akkor még most is 
él. És akkor én megfogadtam egy életre, hogy ha nekem valaki azt mondja még egyszer, hogy én ebben nem hiszek, hogy nincsen 
elektromos és elektromágneses az ő környezetében, meg hogy azzal nem kell foglalkozni, akkor azzal az emberrel se tovább érdemes 
foglalkozni tovább. Én hadd mondjam el, még egyszer mondom, én annak az embernek, aki ilyet mond, annak nem szeretnék a 
családtagjai között lenni, de főképpen nem a gyermeke. Mert annak a gyermeke innentől kezdve aztán teljesen védtelen mindennel 
kapcsolatosan, ezek a gyerekek aztán nyugodtan reggeltől estig akár laptopozhatnak, vagy iPodozhatnak, vagy a jó isten tudja, mit 
csinálhatnak. Az az apa biztos valószínűleg nem fog vele törődni, mert nem kell vele törődni, mert ez egy ilyen fajta dolog. Ez nagyon 
szomorú ám, kedves nézők, megmondom őszintén, mert nagyon sok van ilyen. Nagyon sok van ilyen, és itt van a másiknak a 
faramuci helyzete, hogy tulajdonképpen azok a szolgáltatók, akik ezt az egészet adják, azok nem, egy darabig nem fogják ezt 
mondani. De teljesen jogosan, hogy nem fogják mondani, őnekik az a feladatuk, hogy szolgáltassanak. A másik, most tessék 
belegondolni, kedves nézők, hogy miért topogunk itt egy helyben evvel a témával kapcsolatosan. Jelenleg Magyarországon négy fajta, 
négy szolgáltató van, aki nekünk ezt a háttértechnikát nyomja itt nekünk éjjel-nappal huszonnégy órán keresztül. Most tessék 
elképzelni, hogy valóban mennyi összeget betesznek a büdzsébe, tehát a költségvetésbe, mennyi embert foglalkoztatnak, mennyi 
médián keresztül reklámozzák hatalmas összegekért a csomagjaikat, meg a mondanivalójukat, hát persze, hogy mindenki 
tulajdonképpen meg van elégedve. Hogy aztán az emberek ebbe majd belebetegszenek, hát, azzal meg csak úgy néz ki lassan már, 
hogy csak én foglalkozok vele, és én megmondom őszintén, most is hálát adok ennek a televíziónak, tehát az Echo televíziónak és a 
vezetőségnek, hogy mi megtehetjük itt, azt, amit megtettünk ebben az évben is, hogy önöket tájékoztassuk a legeslegfrissebb 
nemzetközi eredményekről, és azokról, hogy valóban, ennek óriási, de óriási jelentősége van. És ha valaki valóban nem fog ezzel 
foglalkozni, hát megmondom, annak nagyon-nagyon bizonytalan az élete. Én, megmondom őszintén, készültem egy pár ilyen 
megszólalással, tehát ilyen tudósok általi megszólalás, de annyit elmondtunk már kedves nézők, hogy nem igaz. Elmondtuk azt, hogy 
ebben az évben, csak a 2015-ös évet nézzük. Elmondtuk azt, hogy májusban született egy ötvennégy ország által, százkilencven 
tudósa által, kétezer darab kiválogatott, lektorált anyagot, amit letettek az ENSZ asztalára, letettek a WHO asztalára. Ugyanezt 
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megtámogatta még akkor ez év szeptemberében két svéd onkológiai intézet, hogy valóban, most már a 2B besorolást(7.04) is át kell 
tenni a 2A-ba, tehát nem lehetséges, hanem igenis rákkeltő beszélünk. De hát, aztán még számtalan ilyen, naponta születik ilyen 
kutatás, tehát egyetemek részéről, kutatóintézetek részéről, és hozzá kell tennem, hogy független kutatóintézetekről beszélünk, akik 
egyetlen ilyen szolgáltatóval nincsenek semmifajta kötelezettségi viszonyban. És akkor maradtunk mi, én itten a csatornán, és akkor 
mondom itt a segítséget, és sajnos, a legeslegjobban az hallotta igazán meg ezt az egészet, akinek nem kellett volna. Csak megint, 
istenem most már elegem volt a termékbemutatókból, tehát nem azt akarom emlegetni, de sajnos ezek nagyon nagy kárt tesznek. 
óriási kárt tesznek, mert mondják a saját maguk által kis felállított téziseket. Igaz, hogy én, amit egyszer hallottam, az mindig 
szakemberre hivatkoztak, hogy azt mondják a szakemberek, ez még a jobbik megoldás, de sajnos aztán megint ennek okán az 
emberek nem veszik komolyan, és még jobban, még jobban háttérbe szorul a komoly információ. A másik pedig a megoldás, ugye 
számtalanszor bemutattuk önöknek azt a két terméket, amit szeretnék most itt önöknek, kedves nézők, elmondani, hogy ma az én 
üzlettársammal, tehát aki a Földelni jó Kft-nek az üzlettársa, tettünk egy akkor nexust(8.18) itt az év végére, egy akkora segítséget, 
hogy majdnem jóformán, tehát egy óriási nagy segítséget szeretnék mindenki számára adni, hogy íme, itt van most egy olyan ünnep, 
amikor bárkit bárki, akár az unokáján, gyermekein majd segíthet. Végén el fogom mondani ezeket a lehetőségeket, kedvezményeket, 
de egyébként a futócsíkra is feltettük nagyjából az információt, hogy milyen százalékba tettük meg ezt a segítséget, ezt a 
kedvezményt. Hogy valóban, ha most itt van egy ünnep, akkor a legszebb ajándék az az ajándék, amit tulajdonképpen valóban az én 
gyermekemet, a sajátomat, meg aztán esetleg az unokámnak az egészségét, garantáltam hozzáteszem, még egyszer mondom 
garantáltan meg fogja tudni védeni. És, hogy ez mi ez a védelem, azért nagyjából elmondanám, kedves nézők, ugye még egyszer, 
tehát már agyon ismételve az egészet, tehát továbbra is azt a két terméket nyújtjuk önöknek, ami valóban éjjel is, és nappal is, tehát a 
munkahelyeken is. Meg aztán akár a tanulásnál is óriási segítséget tud nyújtani mindenki számára. Ez az óriási segítséget tud nyújtani 
mindenki számára, főleg a munkahelyekre. Született egy döntés, megint az Európai Parlament részéről, amit 2016-ban már végre is 
kell hajtani, amit majd jövőre, ezt alaposan ki fogjuk vesézni, mert még egyszer mondom, ez törvényileg fog megszületni, tehát ami 
azt jelenti, hogy a munkahelyekre is már meg kell tenni azokat a bizonyos fajta, amit szoktam emlegetni, azt az elővigyázatossági-elv 
alapján tett intézkedéseket, hogy valóban a munkavállalókat is, meg lehetőleg a hátteret, a családot is meg lehessen védeni. De még 
egyszer mondom, ez januárig téma lesz, erről sokat fogunk majd, remélem, beszélni. Visszatérve a termékekre, kedves nézők, ugye 
továbbra is, amit említettem, két terméket nyújtunk. A nappali, tehát a számítógép környezethez, ez nagyon fontos, amit mondok, ez a 
számítógépes környezet, mert valóban, aki jelenleg itt Magyarországon is munkavállaló, zömmel, tehát zömmel mindenki számítógép 
előtt, tehát technika előtt dolgozik. És, ugye itt megint a munkahelyeken senki nem tudja, hogy mekkora az az érték, amit reggeltől 
estig kap, amíg ott van a munkahelyén. Épp ezért óriási segítség az a fajta termékünk, amit megint csak szeretnék bemutatni önöknek, 
amit kimondottan a számítógép elé lett fejlesztve. Tehát ez a huszonöt centiméter széles, és hatvannyolc centiméter széles, ilyen 
bőrhatású alátét, amit tulajdonképpen, azért mondom ezt a bőrhatást, mert ezen nyugodtan lehet egerezni, tehát a számítógépnek az 
egerével, és akkor az a része, tehát itt a csuklórészem, ami tulajdonképpen majd hozzá fog érni, az már untig elég ahhoz, hogy az én 
egész napomat ez a kis alátét tudja olyan szempontból védeni, hogy azok az elektromos és elektromágneses hatások ne tudjanak az én 
szervezetemben érvényesülni. És melyek ezek a hatások? Ezt az egész évben önök számára bemutattuk itt a számítógéppel, 
bemutattuk itt a képekkel, meg egyéb segédanyagokkal. Én arra kérem, kedves nézőket, hogy ha valakinek erre van ideje, és ha nem 
látta, akkor nyugodtan megnézheti az Echo televíziónak a weboldalán, tehát az archívumban, vagy pedig ha erre nem, akkor arra van 
nekünk a weboldalunk, tehát a www.foldelnijo.hu weboldalunk, ahol ezt meg lehet tekinteni. Tehát az összes adás fönn van, és 
bármelyikből lehet csemegézni, ahol még egyszer mondom, mi ezt megmutattuk számokkal, értékekkel. Visszatérve az alátétre, tehát 
ha valaki ezt naponta valóban használja ezt a terméket a munkahelyén, tehát a számítógépes munkahelyén, akkor ez garantáljuk, mint 
ahogy annyiszor elmondtuk ezt is már, hogy amilyen frissen reggel bement, garantáljuk, hogy olyan frissen fog este is hazamenni. És 
akkor nem lesz olyan feszült, olyan ideges, olyan fejfájós, mint ami általában, zömmel napközben, most jelen pillanatban a legtöbb 
ilyen munkavállaló(11.45) sajnos panaszkodik. A másik termékünk meg az éjszakára szól ugye, amit már szintén jó párszor önök 
számára megmutattunk, az úgynevezett földelő lepedő, amit tulajdonképpen három részből áll. Két külső védő része, tehát ami 
tulajdonképpen ilyen kis fehér kis ilyen pötty, ilyen fekete kis pöttyök vannak benne, amik szintén ilyen kis ezüstös pöttyök, ami még 
jobban segíti összeszedni ezeket a mesterséges elektromos és elektromágneses sugárzásoknak a kis fotonjait. A belső része pedig, ami 
tulajdonképpen végrehajtja azt a földelést, amiről beszéltünk már megint csak nagyon sokszor, tehát egyszer a testfeszültséget, ami az 
emberi szervezetbe ezek által, tehát az elektromos és elektromágneses sugárzások által bennünk feszültségként keletkezik, ugye azt 
lehet már mérni, ugye azt is mértük már itt önök előtt jó párszor, ezt azonnal el tudja vezetni. És ami ugyanilyen fontos, ha nem 
fontosabb, hogy akármilyen bonyolult módon, de valaki mindig, ha ezt a terméket használja, és jó a földelése, ezt mindig zárójelben 
hozzáteszem, mert nagyon fontos, akkor tulajdonképpen a földelésen keresztül a szervezetét el tudja látni olyan szabadon mozgó, 
negatív előjelű elektronokkal, ami tulajdonképpen a mi szervezetünkből nagyon, de nagyon hiányzik. És ennek a hiánya, tehát ennek 
az elektron hiánya okozza azt a rengeteg-rengeteg problémát, a stresszt, amit megint csak sokszor beszéltünk, azokat a 
hormonváltozásokat, azokat a neuroproblémákat(13.09), ami tulajdonképpen elő tud idézni, és ennek az elektronnak a bevitele a 
szervezetbe, majdnem azt mondom, másodperceken belül tud változásokat előidézni. Ezt megint mérték, kedves nézők, és én ebben 
az adásban mindig csak azokat mondom el, amire kutatási eredmények, kutatási válaszok vannak. Tehát, ugye a mérésekkel 
kapcsolatban az EEG-mérésekkel azonnal, tehát majdnem másodperceken belül a földelésnek a hatását lehetett már mérni a félteke, az 
agyféltekékben a változásokat. Még egyszer mondom, a pozitív változásokat. Ugyanígy a hormonoknál is lehet, ugye nyálmintából 
venni, hogy valóban érintett-e vagyok én ebben a sugárzásban, és ha érintett vagyok, akkor a földelés milyen módon tud segíteni. 
Képek vannak erről, tehát a honlapunkon is fenn vannak azok az oldalak, klinikai esettanulmányok címmel, ahol valamilyen 
hőkamerás felvételekkel(13.59), tehát nagyon komoly hőkamerás felvételekkel, tehát nem egy ilyen pár millió forintos, hanem sok 
millió forint hőkamerás felvételekkel, valójában meg lehet mutatni azokat a hőszimmetriákat, hogy egy földelés előtti állapotban, egy 
gyulladt test milyen képet mutat. És mondjuk egy kétórás vagy háromórás földelés után milyen változások történnek abban a 
szervezetben. Nagyon komoly változások vannak, legfőképp a fájdalmakban, ugyanis ezeket a fájdalmakat is lehet egytől a százas 
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skálán mérni, és egy három-négy órás földelés után már komoly százalékos csökkenés van ezeknek a fájdalmaknak az értékében. És 
ha valakinek egy ilyen fájdalmaktól szenved naponta, hát az tudja csak igazán ezt az egészet értékelni, hogy valóban, a fájdalom 
csökkenés mekkora megkönnyebbüléssel jár annak az embernek az életében. Kedves nézők, egyet azért szeretnék fölolvasni, hogy 
valóban ennek a földelésnek, hogy mennyire komoly szerepe van, amit már megint csak annyiszor emlegettünk, hogy van egy 
amerikai nagyon híres kardiológus professzor, dr. Steven Sinatra-nak hívják, aki legelsőként állt, mint kardiológus szakember, ennek 
a földelésnek az élére, és jelen pillanatban is járja a világot, országokat, egyetemeket, előadásokat tartani, hogy igenis, a földelésnek 
mekkora a komoly jelentősége a gyógyításban. És erre egy pár mondatot engedjenek meg, kedves nézők, hogy megint csak 
fölolvassak, és ez a dr. Steven Sinatra mondja ezt, hogy több mint harmincévnyi orvosi tapasztalattal a hátam mögött úgy vélem, hogy 
a testünk leföldelése a legnagyobb áttörés, amelyet a praxisom évei alatt valaha is találkoztam. A rendszeres földelés visszaállítja a 
testünk természetes állapotát, megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a gyulladásokat, javítja a véráramlást, tehát nem létezik olyan 
gyógyszer, amely tudná azt, amit az anyaföld elvégez a számunkra. Ez egyébként fönn van a honlapon is, ott, ha valaki ezt meg akarja 
még egyszer hallgatni, ezt is el tudja olvasni. Sőt, meg lehet látni azt a kis filmet is. Engedjék meg, ha már itt van a papír a kezemben, 
még egyet-párat fölolvassak, hogy valóban a földelésnek mekkora komoly hatása lenne, hogy ha az emberek tényleg oda tudnának 
vigyázni rá, és akkor mindegy, hogy milyen környezetben vannak, kedves nézők, tehát úgyse tudjuk elkerülni, tehát kimennek az 
utcára, már kapják ezt a értékeket, tehát még egyszer mondom, elkerülhetetlen, hogy ne kapjuk meg. De ennek előbb vagy utóbb, 
embere válogatja, de mindenkinek lesz következménye. És ezeket a következményeket szeretném én önöknek segítségre nyújtani 
ezeknek a termékekkel(16.28), hogy ez ne történjen meg, ne valósuljon meg a szervezeten belül. És ezt tudja, és ezt bizonyítottuk be 
az évek folyamán, és épp ezért most önök, kedves nézők számára, most ebben az utolsó két hónapban szeretnénk, egy olyan nagy 
kedvezményt nyújtani, amelyre mindjárt majd rá fogok térni, de mint említettem, akkor még pár sort fölolvasok ebből a földelésnek a 
hatásáról, hogy mit tud. Azt mondja, testünk leföldelése legalább olyan alapvető fontosságú lehet, mint a levegő, a napfény, a víz és a 
tápanyagok, mondta egy arizonai egyetemnek az egyik professzora. Egy másik pedig azt mondta, hogy a fontosságot tekintve a 
testünk leföldelése, egy rangban említendő a penicillinnek a felfedezésével. A földeléssel kapcsolatos információk, valószínűleg a 
XXI. század legfontosabb egészségüggyel kapcsolatos olvasnivalóit fogják jelenteni. Még egyet a többi közül. Forradalmi áttörés az 
egészségügy területén, amely meg fogja változtatni az életet. Olvasd el az információkat, aztán földeld le magad. Kezdd el a 
folyamatot, amely megtöri a stresszt és a betegségeknek a ciklusait. Ez csak egy-két ilyen kis szösszenet, akik mondanak. Ezt megint 
egyébként egy professzor mondta a egyetemnek az egyik professzora. Tehát komoly emberek, akik valóban melléálltak a terméknek, 
mert végül is tulajdonképpen az anyaföld, ami tulajdonképpen visszaadja nekünk ezt a segítséget. És csak zárójelben pár mondattal, 
kedves nézők, hogy valóban ez az anyaföld csak úgy, nem is tudom, hogy nem akarok vele senkit megsérteni, tehát ha józan paraszt 
ésszel, ha belegondolunk. Tessék elképzelni, kedves nézők, hogy évmilliók óta éltünk mi a természetnek nagyon közelében, tehát ott 
voltunk a földdel, a földdel mindig valamilyen kapcsolatban. Tehát vagy túrtuk, vagy földeltük, vagy mezítláb jártunk, mint gyerekek 
legfőképpen, és mindig kapcsolatban voltunk velük. Ezt az elmúlt évtizedekben alaposan elfelejtettük, és alaposan ellöktük 
magunktól, és innentől kezdődött a probléma egyik gyökere. A másik pedig, mint ahogy említettem, ugye ez a globális telefonhálózat, 
ami belepte az életünket, ami megszoktuk, tehát tulajdonképpen minden nap használjuk, és használni is fogjuk, de viszont elérte azt a 
csúcsot, ugye most nem akarok itt kronológiai sorrendbe elmenni, de ’91 és 2005 között ez valami elképesztő, milyen változások 
mentek végbe, és ezek az elképesztő változások, ez nagyon rövid időt ölelt fel. És az emberi szervezet számára, az emberi szervezet 
erre nem tudott felkészülni. És ennek a levét isszuk mi tulajdonképpen, ennek a nagy technikai fejlődésnek, és erre csak még egyet 
engedjenek meg, hogy fölolvassak. Egy Robert Becker mondta, ez egy amerikai kutatóorvos, aki a mai napig a szalamandrákkal 
foglalkozik, hogy miért tudják visszanöveszteni a testrészüket, és azt mondja, hogy bizonyított tény, hogy az élő szövetek fél vezetést 
alkalmaznak. Becker óvatosságra intette ezért az embereket, hogy szerinte a dübörgő technikai fejlődésnek komoly egészségügyi 
következményei lesznek, mert saját szemével látta, hogyan befolyásolhatók az élőlények a mesterséges elektromossággal. És még, ha 
itt van előttem, akkor még egyet utoljára, ma már létezik, ez egy Jack Cruznak hívják ezt az amerikai idegsebészt, aki azt mondta, ma 
már létezik egy több oldalról alátámasztott elmélet, amelynek érvényessége a józan paraszt ésszel is belátható, miszerint az ember is a 
természet, az állatvilág része, egyfajta elektromágneses lény. Ám amiért megváltoztatta a környezetét a maga kényelmére, nagyon 
súlyos betegségekkel fog fizetni érte. Tehát ezért, kedves nézők, most visszatérve a termékeinkre, a kedvezmények a következők. 
Tehát csomagokba tettük bele, tehát most százalék, most összegeket nem mondhatok ebben az adásban, tehát árakról nem 
beszélhetünk, tehát a reklámtörvények értelmében. De viszont, ha valaki felmegy az elérhetőségeinkre, először is a weboldalunkra, ott 
szembesülhet vele, hogy húsz-harminc százalékos kedvezményt tudunk most mindenki számára, ebben az utolsó két hónapban 
nyújtani. Én kérem arra a kedves nézőket, hogy most használják ki ezt a lehetőséget, mert valószínű ilyen az életben többet ilyen nem 
lesz, ez a Földelni jó Kft-nek is a történetében is a legnagyobb árcsökkentést hajtottuk most végre, azért hogy valóban tudjunk 
önöknek egy olyan év végét nyújtani, amivel valóban tudnak önökön, a családtagjaikon, unokáikon, gyerekeiken egy kicsit is segíteni. 
És akkor meg tudják egy kicsit is kóstolni ezt a terméket, utána könnyebb lesz róla beszélni is majd. Kedves nézők, az 
elérhetőségünkről egy pár mondatot. Ott van a futócsíkon ugye a www.foldelnijo.hu weboldalunk, amit mondtam most a 
kedvezményeket, az húsz-harminc százalékos kedvezményt, amit most megtettünk, darabra is meg csomagokra is megtettünk, és a 
csomagokban vannak olyan kedvezmények, hogy egy komplett egy lepedőt adunk, meg egy alátétet is tudunk adni, ajándékként 
karácsonyra a csomaghoz, tehát érdemes lesz megnézni mindenképpen a weboldalunkat, mert ott szembesülni fognak, hogy valóban 
mekkora az a kedvezmény. Még egyszer mondom, az életben valószínű többször már ezt nem tudjuk megtenni, mert nem, 
képtelenség, hogy ne menjünk tőle csődbe akkor. A másik elérhetőségünk, én kérem önöket, hogy telefonon is bármilyen információt 
innentől kezdve most meg fogunk adni, tehát a három telefonszámot olvasható, de elmondom hangosan is, mert nagyon sokan kértek 
arra, hogy mondjam be, mert nem látja, nem mindig látja azt a számokat ott a futócsíkon. Tehát az egyik elérhetőségünk egy 
vezetékes telefon, ennek a száma 06-96-os, tehát 96-os a körzetszám, 545-085. Két mobiltelefon számunk is van, az egyik 20-as 
előjellel, tehát 06-20-9160-583-as. És van még egy mobiltelefon számunk, az pedig a 06-70-940-3164. Én nagyon kérem önöket, 
kedves nézők, nézzenek vagy keressenek bennünk, hogy elmondhassuk önöknek valóban ezeket a kedvezményeket, és nagyon 

http://www.foldelnijo.hu/


52 
 

remélem, hogy mindenki élni fog evvel a lehetőségével, és nagyon sok embernek majd tudni fogunk segíteni. Kedves nézők, sajnos a 
mai napba ennyi fért bele, ennyit tudtunk elmondani. Én nagyon szépen köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmét, én nagyon sok 
szeretettel várom önöket és az elkövetkezendő adásokba egyébként egy professzort fogok majd hívni és egy nővérkét, aki el fogja 
mondani, hogy mivel szembesül napról-napra a gyerekeknél, felnőtteknél. És a legközelebbi viszontlátásig és kívánok önöknek 
minden jót, és az Isten áldja önöket! 

18. 2016.01.09. 
„SMS-csík”: Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00-18:00) 06-70-940-3164 06-20-916-0583 (SMS) www.foldelnijo.hu (SMS) 
ÜNNEPI AJÁNDÉKUNKAT MEGHOSSZABBÍTJUK JANUÁR 31.-IG (SMS) További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres 
helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket elérhetőségeinken. 
Gyűrűsi József: Nagyon nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézők. Ez a 2016-os év első Elektro 
Sokkk adása, és ebből is az a fajtája, amin tulajdonképpen megint termékekről fogunk beszélni. Kedves nézőink, most még azt hiszem 
bele fog férni, én kívánok mindannyiuknak, első adás alkalmából, nagyon sok egészséget, és nagyon-nagyon boldog újévet 
mindegyikük számára, az egész családjuk számára. Amivel én most kezdeném ezt a mai adásunkat, az a következő. Én szeretnék 
önöknek köszönetet mondani, ugye azért szeretnék köszönetet mondani, mert tavaly novemberben, amikor a karácsonyi termék 
leárazásunk, hogy így mondjam elindítottuk azzal a szándékkal, hogy mindenki lehetőség szerint valahogy jusson hozzá ehhez a 
termékhez az ünnepek alkalmával. Megmondom őszintén, kedves nézők, ez nagyjából úgy majdnem teljesült is. Ugye mindig el 
szoktuk mondani azt, hogy általában ezt a mi adásunkat, a televízió, tehát az Echo televíziónak az adásait nem az a fiatal korosztály 
nézi, aki most éppen húzza az igát ebben az országban, hanem az idősebb korosztály, aki bölcsebb már, hogy így mondjam, és ezt a 
bölcs társadalmat, ezt az idősebb társadalmat szólítottam én meg a novemberi adásunkkal, azzal, hogy próbáljanak legalább 
megkínálni valamilyen termékünkkel ezeket a fiatalokat, hogy tapasztalhassák meg azt, hogy valóban ezek a termékek igazából, 
amikor használja, akkor milyen változásokat tud őbenne elindítani. Nagyon sok emberrel sikerült telefonon beszélgetnem, nagyon 
sokkal, komolyan mondom, és mindenhol elő is került ez a probléma, hogy igen ő hiába mondja, mint a nagymama vagy nagypapa, 
annak a fiatal unokának vagy éppen a gyerekének, hogy mit hallott, és milyen problémákat okoz ez a világmindenségben terjedő 
elektromos és elektromágneses sugárzásoknak a sokasága, mert komolytalanul veszik vagy kinevetik. Ez egy általános, majdnem azt 
mondom, vélekedés a fiatalok részéről. Elkeserítő, tudom, hogy elkeserítő, és ezért kértem én meg önöket, hogy valamilyen módon, 
és ezért adtuk meg azt a lehetőséget, hogy tehát annyira tényleg levittük a termékeinknek az árát, hogy jusson mindenkinek lehetősége 
ahhoz, hogy valóban megkínálják ezeket a fiatalokat. Sikerült, kedves nézők, és én még egyszer önöknek nagyon-nagyon hálás 
vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy az önök bölcsességével, az önök tapasztalatával, meg a lehetőségeikkel természetesen ezt 
teljesíteni is tudták. Sőt, olyannyira, megmondom őszintén, hogy voltak nálunk már úgynevezett technikai problémák, de főképp az 
alátétekkel kapcsolatosan, mégpedig a következő, hogy egyszerűen elfogyott nekünk ez a fajta, úgynevezett adapterünk, amit 
tulajdonképpen használni kell a termékhez. És nagyon soknak, nagyon sok vásárlónknak kiküldtünk egy ideiglenesen egy ilyen fajta 
kis dugót. Megmutatom a kettő közti különbséget, kedves kollégák segítenek ebben. Tehát, ez az eredeti, amit itt a kezemben fogok, a 
jobb kezemben, de ezzel mennek ki a termékek, ez való hozzá, tehát ezt adjuk hozzá. Ez fogyott él, és most meg is rendeltük, meg is 
érkezett, mindenki kárpótolva lesz érte. Ezzel pedig kimentek ideiglenesen a termékeink, amik majd ki lesznek cserélve mindenki 
számára, ami ugyanúgy működik, csak még egyszer mondom, nem ez való hozzá. Úgyhogy most mindenki számára pótolni fogjuk, 
ilyen borítékokban el fogjuk küldeni ezt, még egyszer mondom, ezt az eredeti dugóját. Ez az egyik problémánk, a másik pedig az, 
hogy a varroda egyszerűen nem bírta azokat a mennyiséget termelni, amit nekünk szükségünk lett volna, így aztán nagyon sok 
megrendelés átcsúszott januárra, és most, ráadásul most csak jövő héten hétfőn indul a varroda, úgy hogy onnantól tudjuk teljesíteni 
önök számára a megrendeléseket. Úgyhogy ezért egy kicsit elnézést kérek ezért a mindenki számára. De viszont egy olyan segítséget 
szeretnénk nyújtani, hogy mivel december 31-ig adtuk ezeket a lehetőségeket, ezt most meghosszabbítjuk, ilyen technikai okok miatt 
január 31-ig, ezt a nagyon nagy kedvezményt. Tehát, még egyszer mondom, tehát január 31-ig ugyanazokon az árakon fogják önök a 
termékeiket kapni tőlünk, mint ahogy kapták ünnepek előtt. Tehát ezt szerettem volna itt önöknek megköszönni is, és elmondani is. A 
másik, ugye említettem önöknek, hogy nagyon sok emberrel beszélgettem, és az általános vélemény valóban az, hogy a fiatalok erre 
magasról fütyülnek, erre az egész nagy problémára. Kedves nézők, mondom, hogy szomorú ez a dolog, de viszont az egész világ ezen 
dolgozik már, hogy milyen nagy problémákat okoz a fiatalok számára ez a komolytalanul vevés, hogy nem törődnek vele, sőt nyakra-
főre használják ezt a fajta, ezt a fajta technikát, persze mert belevitte őket az élet, mert így működik, és erre egyetlen egy megjegyzést 
hadd mondjak önöknek, kedves nézők, mert én a múltkori adásban, tehát november végi adásban, amikor itt a Vincze professzor úrral 
voltam, akkor felolvastam egy levelet, és ezt a levelet kérték, hogy ismételjem meg ezt a felolvasást. Én teljesítem, kedves nézők, 
úgyhogy most fel is fogom olvasni. Ez egy egyszerű, hétköznapi hölgynek a levele, és ezt szeretném hozzátenni zárójelben, hogy a 
Weisz Laci barátomnak a segítségével jutott ez a levél hozzám, ez a levél a következőképpen hangzik. Egy Kati nevű ismerősről szól. 
„Szeretném nektek elmondani azt a megrendítő élményt, amelyben részem volt a napokban. Az egyik súlyosan beteg családtagom 
betegsége miatt, az utóbbi időben sajnos gyakrabban fordulok meg az egyik budapesti kórházban. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 
kórtermekben szokatlanul sok a fiatal. Megtudtam a kórházban, és szerte az országban nagyon sok 20-25-30 éves fiatal, 
kapaszkodjatok meg, agydaganattal fekszik. Fiatalok agydaganattal. Kérdésemre, mi az oka ennek, egyértelmű választ kaptam: a 
mobiltelefonok.” Csak én mondom ezt hozzá, hogy ezt a választ nem a betegek adták, hanem az orvosok adták ezt a választ. Ebben ez 
a hírérték. „Nyáron a fiam combján egy jókora vörös folt éktelenkedett, a bőrgyógyász messziről ránézett, írt is valami krémet, ami 
semmit nem használt természetesen, mire rájöttem, hogy a fiam rendszeresen a nadrágja zsebében hordja az okostelefonját, pont ott, 
ahol a sérülés látható. A vörös folt már a fél combját beterítette. Normális dolog ez? Az utcán, közlekedési járműveken minden 
második fiatal kezében ott a mobiltelefon, ész nélkül nyomogatják a gombokat, fülükben pedig ott van a kis vezetékes kütyü, amelyek 
folyamatos sugárzása bombázza az egészséges szervezetet. Kórházak meg tele vannak agy-, hallójárat daganatos 20-30 éves 
fiatalokkal. Miért nem vigyázunk a gyermekeinkre, ennyire vakok vagyunk? Hol vannak azok az orvosok, akik felvilágosíthatnák a 
gyerekeket az elektromágneses és a mikrohullámú sugárzások egészségre káros hatásairól, a mobiltelefonok ész nélküli használatáról? 

http://www.foldelnijo.hu/
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És hol vannak azok a szülők, a nagyszülők, akik ennyire nem törődnek a gyerekeikkel és az unokáikkal? Nem ők a legfontosabbak? 
Felelőtlenül tesszük tönkre a jövő nemzedékét, mi lesz velünk a gyerekeink nélkül és mi a lesz a világgal egészséges, életerős 
fiatalság nélkül?” Kedves nézők, ehhez hadd tegyek hozzá, hogy van egy úgynevezett professzor Olle Johansson, ez egy svéd kutató 
tudós, nagyon-nagy híre van ebben az elektromágneses világban. Aki a következőt mondta, hogy a csak a wifi, tehát még egyszer 
mondom, csak a wifi öt generáción keresztül tud sterilizálni, tehát öt generáción keresztül tud sterilizálni. Ezért az angol egészségügyi 
minisztérium már egyeztetett a kutatóintézettel, és ezzel a professzor úrral, és hazájukban, tehát Angliában, keresni fogja azokat a 
bűnös tisztviselőket, akik nem cselekszenek, más nem az elővigyázatosság elve alapján. Hát kedves nézők, ezt azért olvastam fel, 
mert itt van a mi kormányunk, amit én nagyon tisztelek és becsülök, mert most a fiatalokat mindent elkövet azért, hogy valóban egy 
olyan helyzetbe tudja őket hozni, ugye lásd a lakásokkal kapcsolatosan, hogy valóban minél több gyerek születhessen, és ezért minden 
erőfeszítést elkövet. És van ez a másik oldal, ahol tulajdonképpen ezeket a megszületett, vagy meg sem született gyermekeket meg 
szépen ezekkel a sugárzásokkal tesszük tönkre. Kedves nézők, én számtalan alkalommal szerettem volna odamenni olyan 
édesanyákhoz, akik ott telefonálnak a kisbabája, pár hetes, hónapos kisbabája mellett, folyamatosan beszél-beszél, és az az édesanya 
tudná, hogy annak a kisgyereknek mennyit árt abban a pillanatokban, akkor abban a pillanatban úgy dobná a telefonját el, hogy soha 
többet nem találná meg. És ezért van az, hogy amikor ezekkel a kedves idős emberekkel beszélgettünk telefonon, hogy itt van, itt 
lenne, inkább így mondom, azoknak a méréseknek a fontossága, ami valóban az épület, illetve a külső környezet biológiai mérésekről 
szól. Ami arról van, az a lényege az egésznek nagyon röviden, hogy ezek a műszeressel mérések megállapított értékek meg tudják 
mondani valóban azt, hogy önök jó helyen laknak, rossz helyen laknak, mit kell megváltoztatni, hogy egyáltalán kell-e valamit 
változtatni. De ez a vakvilágba való élés, ez sajnos ez ezt hozza, hogy nem hiszünk benne, meg ne is foglalkozzunk vele. Márpedig én 
hadd mondjam el, kedves nézők, hogy pont ez az ilyen műszeres mérésekkel lehet azokat a kétkedőket, azokat a szkeptikusokat 
meggyőzni, hogy lásd, íme itt ez történik veled, ezeket az értékeket kapod. Ehhez már különösebb képzelőerő aztán már senkinek a 
részéről nem szükséges ahhoz, hogy valóban be tudja látni, hogy a mindenségit, hogy ha az az én testemet éri ez az érték, akkor csak 
úgy józan paraszt ésszel belegondolva, akkor valóban ennek előbb-utóbb élettani következményei lesznek. Tehát, ehhez különösen, 
még egyszer mondom, képzelőerő már nem szükséges. És akkor ezek a szülők, ezek a fiatalok, én garantálnám, hogy onnantól kezdve 
egész másképp tudnak gondolkodni, egész másképp tudják tenni a hétköznapi életet, és nem rabszolgaként ragaszkodnak a 
telefonjukhoz vagy a wifijükhöz vagy az internethez. Tudom, hogy ilyen ez a világ, tehát tudom, hogy belesodródtunk ebbe a, ebbe az 
informatikus, informatikai világba, meg ebbe a kommunikációs világba, és ez óriási a férfiak részéről, meg nemcsak a férfiak, a 
hölgyek részéről is. Egy óriási rabságot idéz elő, mert egyszerűen nem tudják most már, hogy milyen nap van, milyen napszak van, 
mert a telefonjával van elfoglalva, és éppen a múlt héten volt egy olyan hír, ugye Győr-Sopron megyeiek vagyunk, hogy Sopronban 
nekiment egy telefonáló ember a vonatnak, mert annyira el volt foglalva a telefonálással, hogy nem vette észre a közlekedő vonatot. 
Szerencsére megúszta, mert 30-40-el ment az átjáróban ez a vonat, tehát nem tudott olyan súlyos sérülést okozni annak az embernek, 
hogy esetleg belehalhatott volna akár. De most tessék elképzelni, telefonál és nekimegy a vonatnak, hát milyen egy normálatlan világ 
ez. A másik pedig ugye a termékeinket, hogy ugye mondtuk, hogy erről fog szólni ez a mai adás is, kedves nézők, továbbra is ezt a 
két terméket hoztam ide a mai nap folyamán is, tehát az egyik ugye az alátétünk, mindjárt meg is fogom mutatni, másik az éjszakára, 
tehát a derékaljunk. Azt szeretném ezzel kapcsolatosan, nagyon sokan megkérdezték, hogy egyáltalán ugye mi is ennek a földelésnek 
a lényege. Tehát, most nem fogok belemenni, de viszont mindenképpen, amit itt felolvastam, meg ez a Johanssonnak is, amit itt 
elmondott, azokat az anyagokat, amik nálam vannak, nagyon sok van, kedves nézők, februártól meg fogom önöknek megint mutatni 
itt a képernyők előtt. Ezt azért is teszem, mert kaptam még egy levelet egy amerikai hölgytől, Debra Davies-nek hívják ezt a hölgyet. 
Ezt szeretném viszont megmutatni a kedves nézőknek, hogy a kamera nekem segít ebben, hogy megmutassuk közelebbről ezt a 
hölgyet. Nem tudom, sikerül-e ez valamelyik kamerával ráközelíteni, Igen, ez az, köszönöm szépen. Tehát, ez a levél érkezett 
hozzám, még egyszer mondom, professzor Debra Davies-nek hívják(12.11), aki egyébként az amerikai Szenátusnak a járványügyi 
osztályának az egyik elnöke, még annak idején Clinton nevezte ki ezt a hölgyet, azóta is ott van, mint Szenátusnak ennek a vezetője. 
És aki a legjobban a világban, mert szó szerint mondom, a világban harcol azért, amit én itt önök előtt harcolok. És ezt azért kaptam 
ezt a levelet, mert értesít benne, hogy jövőre, tehát nem, bocsánat, most már 2016-os írunk, tehát az idén elkészül egy olyanfajta 
képalkotó berendezés az ő segítségükkel, ami valóban minden kétséget kizáróan fogja bizonyítani, hogy valóban egy szervezetben, 
egy élő szervezetben ez a behatoló elektromos és elektromágneses sugárzás milyen változásokat tud előidézni. Erre már vannak 
bizonyos fajta képanyagok, én ezt mindenképpen, kedves nézők, még egyszer mondom, kérjék számon rajtam, én ezt majd teljesíteni 
is fogom. Tehát a következő adásokban szépen lassan ezt mindegyiket be fogom mutatni, mert már nálam vannak azok a képanyagok, 
azok a kis videók, amivel valóban lehet érzékeltetni, hogy tényleg komolyan vegyük azt, amikor azt mondják, hogy „á ma már nem 
kell ebben hinni, mert ez hülyeség az egész”. Nagyon remélem, hogy egy belátható időben legalábbis ezeknek az embereknek a 
véleményét majd meg tudjuk, az önök segítségével természetesen, változtatni. Nagyon büszke voltam még, hadd mondjam azt el, 
hogy a megrendelők között nagyon sok volt, tehát ha arányaiban mondanám, tehát tíz megrendelő közül körülbelül négy orvos volt. 
És erre nagyon büszke vagyok megmondom őszintén, kedves nézők, mert végre az a, az a társadalom, idézőjelben mondom a 
társadalmat, az orvos társadalmat, akik valóban eddig nem lettek tájékoztatva, hogy a gyógyulásban miért nem tud előbbre jutni egy 
betegnek a segítségében, akkor meg tudjuk neki most végre mutatni, meg aztán főleg tapasztalni tudják ezek, hogy valóban ezeknek a 
termékeknek a segítségével, tud-e változni, vagy nem tud változni. És én nagyon boldog vagyok, hogy ezt meg tudjuk majd mutatni. 
És, hogy a termékekre visszatérve, de főképpen az ágyneműnket választották, ugye legfőképp azért, mert az éjszakában nagyon fontos 
szerepet tölt be ennek az alátétnek, vagy ágyneműnek a szerepe, hogy valóban, reggel amikor elindulunk egy új napra, akkor valóban 
olyan állapotba tudjuk hozni a szervezetünket, hogy azt a napot tudja bírni a szervezet, aztán majd éjszaka megint meg fogja tenni a 
saját maga védelmét, és akkor így aztán holnap is tud védeni, meg jövőre is fog védeni, meg aztán ötven év múlva tud védeni. És 
akkor mindegy, hogy mi van itt körülöttünk, kedves nézők, mert úgyse tudjuk olyan gyorsan megváltoztatni ezt a világot, hogy az 
megváltozzon, de legalább megvan a védelmünk, hogy nem fogunk betegek lenni (14.48) ennek az egésznek, és ez a legfontosabb. 
Tehát, még egyszer összefoglalva, ez a mi két termékünknek a legfontosabbja az, hogy ezt a, ezt az elektronikus környezetes világot 
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tudjuk élni a mindennapjainkat, de még egyszer mondom, ne betegedjünk bele, és a termékeinknek ez a szerepe. És egy pár mondattal 
rátérve a termékeinkre, szeretném elmondani azt, hogy ugye továbbra is ezt a két terméket szeretném az önök elé tárni. Az egyik ugye 
a számítógép előtti védelmünk, amit meg szeretnék mutatni, mert megint nagyon sok a kérdés, és szeretnék most mindegyikre 
válaszolni. Az első kérdés az, hogy először is mondanám a méretet, ugye huszonöt centi széles, és hatvannyolc centiméter a hossza. 
Két oldala van, nem mondtam vele nagyon nagyot. Az egyik oldal, ami tulajdonképpen földel, a másik oldal egy ilyen szivacsos rész, 
ami tulajdonképpen az a szerepe, hogy ha valahova leteszem, ne tudjon csúszkálni a kezem alatt, hanem nyugodtan egerezhetek, és ha 
egerezek, akkor ez a részem, ez a csuklórészem ehhez hozzá ér, és akkor abban a pillanatban a termék már teszi azt a szolgálatot, 
amivel tulajdonképpen született, tehát véd engemet. Három részből áll az alátét, tehát ez a földelő alátét, egyszer ez a huszonöt centi 
széles és hatvannyolc centiméter legfontosabb része, s hogy melyik ez a földelő része, ez van egy ilyen sárga kis ticket (16.07) rajta, 
erre rá van írva a következő „conductive site”, tehát ez a kapcsolódó oldal. Tehát ez a sárga ticket, ezt kell fölül lenni, és ezen az 
oldalon van nekünk rajta a logónk is, ami ilyen kis ráragasztottuk, amin rajta van szintén egy sorszám, meg a Földelnijó Kft-nek egy 
hologramos logó, amin rá van Földelnijónak a neve, és egy sorszám szintén, hogy megint csak tudjuk védeni ezt a terméket és 
mindenki számára tudjuk, hogy egy számmal, ha kimegy valakihez, az a számmal, akkor kihez ért oda, és ha bármely problémája van 
neki, akkor vissza tudjuk ellenőrizni, és akkor tudjuk hogy tőlünk ment ez a termék. Tehát mindent elkövetve azért, hogy ezt a 
terméket ne tudják hamisítani, legalábbis annyira. A derékaljunkkal már kicsit más a probléma, bocsánat, még egy kicsit, hogy 
befejezzem az egészet, ugye mondtam, hogy három részből áll, és van hozzá egy ilyen zsinór, ami tulajdonképpen, hogy ha ezt 
kihúzom, négy és fél méter hosszú az egész, és van az a bizonyos dugóalja, ami tulajdonképpen ugye mondtam, hogy ez fogyott el, és 
ez jár még hozzá, ez az a három darab. És a dugóaljjal kapcsolatosan ugye van ezen a két kis villa, senkit ne zavarjon meg, tehát ez 
nem érintkezik árammal. Ez csak azért van, mert munkahelyekről beszéltünk általában, hogy ne tudjon benne csúszkálni a 
konnektorban, hanem stabilan tudjon állni, ha valaki esetleg véletlen is hozzáér, ne tudjon kijönni belőle. Tehát, ez csak egy műanyag, 
ez a két villája, tehát ez még egyszer mondom, árammal nem érintkezik. Viszont ami a lényege, hogy itt a fém része, az a 
konnektorba, hogy ha bedugjuk, ezzel kapcsolódik tulajdonképpen, ezzel teremtődik meg a földelési lehetőség. És ott a másik végén 
pedig van két ilyen kis luk, ebbe pedig nyugodtan választhatok, hogy amelyikbe akarom, abba dugom be ennek a végét, tehát a 
zsinórnak a végét. Tehát amelyik szimpatikus, és abban a pillanatban, hogy ha a másik végét meg rápattintom az alátéten lévő kis 
patentra, akkor innentől kezdve abban a pillanatban megteremtődött a földelés, és onnantól kezdve nyugodtan számítógépezhetek, 
majdnem hogy azt mondom, nyugodtan telefonálhatok, ott lehet a wifi mellettem, mert ennek a hatására, tehát az alátétnek, amit tud 
nyújtani hatására, először is ugye mondtuk már sokszor, hogy a testfeszültséget elvezeti, ami ugyanilyen fontos, ha netán nem 
fontosabb, hogy mivel akármilyen bonyolult módon, de összeköt minket az anyaföldnek a felszínével, és az anyaföld felszíne 
tartalmazza azokat a szabadon mozgó negatív elektronokat, ami belőlünk sajnos nagyon hiányzik. És össze vagyunk kötve a földdel, 
és azok az elektronok abban a pillanatban a kezünkön keresztül a testünket elárasztja milliárd számra és tulajdonképpen 
megteremtődik egy úgynevezett elektron-egyensúly. Ami azt jelenti, hogy ennél több úgynevezett antioxidáns erősödést nem tudunk 
bevinni a szervezetbe, mint amit ő meg tud tenni, ezáltal nem keletkeznek szabadgyökök, amik garázdálkodhatnak bennünk, ami 
aztán gyulladásokat, meg különböző problémákat idéznek elő bennünket, a másik pedig ugye majd szépen sorban megint megyünk, 
már tavaly mindig elmondtuk ezt, hogy mennyi mindent tud megváltoztatni a funkcionális működésünkben, a szervezetünknek a 
funkcionális működésében. A hormonoknál, a szívnek a működésében, de ezt mind elmondtuk, meg el is fogjuk mondani, kedves 
nézők. A másik termékről még egy pár mondatot hadd mondjak, a derékaljunkra, ami tulajdonképpen egy kettő méter hosszú, és egy 
kilencven centiméter széles, három rétegből álló derékaljról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a két külső rétegén ezüstös anyag, és a 
belső részen van a lényege, ami tulajdonképpen azt a hatás el tudja végezni, mint amit az alátétünk. Az egy ezüstszövet szintén, ami 
megteszi azt a hatást, amit ugyanezt teszi, mert ebben is valahol ezüst van, meg aztán más anyag. Most, kedves nézők, ezzel 
kapcsolatosan egy nagyon fontosat szeretnék mondani, amit eddig nem nagyon beszéltünk még róla, hogy ennek az ezüstnek még 
külön hatása van és nekünk van egy vizsgálati anyagom nekem itt, ami tulajdonképpen bizonyítja, hogy mennyi baktériummal, 
bacilussal szemben tud védeni bennünket. Ezt majd legközelebb én ki fogom itt önöknek vetíteni, nagyjából látni is, sőt, azt 
gondoltam, hogy legközelebb a termékekkel el fogjuk küldeni, hogy lássák, hogy mennyiféle baktériummal szemben, legfőképpen a 
téli hónapokban önök védve vannak. Ugye tudott dolog, hogy az ezüst egy nagyon erős antibakteriális termék, és ezt a termék még 
plusz ezt el tudja végezni, és ugyanazt, és amit itt elmondtam az alátétnél is, hogy amikor éjszaka rajta fekszik valaki, akkor ugyanazt 
el tudja végezni, amit a számítógép napközben. Tehát azokat az elektronokat, tehát testfeszültséget kivezeti, tehát ezeket a számítógép 
meg a környezetünkbe lévő elektromos és elektromágneses környezet által testfeszültséggé alakult értékeket, amit majd megint meg 
fogunk mutatni ebben az évben jó párszor. Tehát, ezeket szépen elvezeti, és az ugyanúgy az elektron átadás megtörténik a lepedőn 
keresztül is, mint ahogy mondtam az alátétnél is. Termékünk szintén ott is egy vezetékből áll, csak nem olyan vezetékből, nem ilyen 
dugóaljból áll, hanem egy másfajtából, és most megint a kedves kollégáimat szeretném megkérni, hogy mutassuk meg, hogy melyik 
az a dugó fajta, tehát az a szintén igen ez az, köszönöm szépen, és szintén egy két és fél méter hosszú vezeték tartozik hozzá. Ennek is 
az egyik oldala be van patentolva a derékaljhoz, a másik része meg egy ilyen vak dugóként működik, amit tulajdonképpen megint a 
konnektorba bedugva létrehozza azt a földelési kapcsolatot, amiről mi beszélünk itt. Még egy fontos a termékhez szintén, amit megint 
csak szeretnék a kedves kollégára egy pillanatra visszatérni, hogy ugyanúgy az a termék is védve van, tehát minden termékünk a 
logónkkal rendelkezik, és szintén egy sorszámmal megy ki mindenki számára. Tehát mindenkinek tudjuk, hogy ha valakinek a 
lakására elküldtük azt a terméket, akkor milyen sorszámmal ment ki az a termék, hogy ha bármilyen probléma van, akkor vissza 
tudjuk ellenőrizni, hogy valóban az a mi termékünk-e, avagy sem. É ezt azért hangsúlyozom, kedves nézők, még egy pár percünk van, 
mert továbbra is gyarapodnak, szaporodnak azok a cégek, akik ezt a terméket természetesen most már próbálják hamisítani. Nem 
vagyunk rá büszkék, hogy ezt a terméket hamisítják, mert megmondom miért. Mert én akivel találkoztam, az egy se úgy működik, 
ahogy kellene. Valóban még a testfeszültség esetleg el tudja vezetni, viszont azokat az elektron átadásokat nem tudja megtenni, ami a 
legfontosabb a másikba, hogy valóban minket tudjon védeni. És ha valaki esetleg hozzájut ehhez a termékhez, akkor ő úgy tudja, 
hogy na ő most megtette azt, hogy ő most védekezik, de közben meg sajnos ez nem működik, akkor, akkor meg még rosszabbat 
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csinálunk vele. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy ezek a termékek eredetiek, ez vannak tudományosan bevizsgálva, és tulajdonképpen, 
amit mondunk róla, és azt szeretném hozzátenni, hogy amit mondunk, az mind lektorálva, tehát tudományos intézetek által publikálva 
van. Tehát én csak azokat mondom, azokat a lehetőségeket mondom az önök számára, ami még egyszer mondom, tudományos 
intézetek, egyetemek által már bizonyítottan ki lehet mondani, és el lehet mondani. Kedves nézők, nagyjából sajnos a mai napba ennyi 
fért bele, még mindenféleképpen szeretném elmondani, megismételni azt, hogy tehát január 31-ig azokat a kedvezményeket nyújtjuk, 
mint amit adtunk önök számára karácsonykor. Nagyon-nagyok voltak ezek a kedvezmények, sajnos ezt valószínű még egyszer nem 
tudjuk megcsinálni, mert a céget csődbe vinnénk, viszont önök számára, amit elmondtam, és még egyszer köszönettel tartozom 
önöknek, hála istennek jó pár unokát meg tudtak kínálni ezzel a termékekkel, akik jelen pillanatban, remélem, már élvezik azokat a 
hatásokat, amit önök előtt itt mindig, minden nap elmondunk. Kedves nézők, ennyi fért bele a mai napba. Én még egyszer boldog új 
évet kívánok, még egyszer megtehetem ezt a kívánságot, főleg egészségben gazdag boldog új évet kívánok önöknek. Szeretnék 
mindenkinek kívánni nagyon sok minden jót még emellett, és ebben az évben mindent elkövetünk azért, hogy önöket megint 
korrektul és minden részre kiterjedően tudjuk önöket tájékoztatni. Köszönöm szépen önöknek a mai figyelmüket, minden jót kívánok 
önöknek, a jó Isten áldja meg önöket.  

19. 2016.02.13. 
„SMS csík”: Aktuális csomagárainkkal akcióinkkal kapcsolatban keressenek elérhetőségeinken: 06-96-545-085 (H-P: 08:00-18:00), 
06-70-940-3164 , 06-20-916-0583 SMS www.foldenijo.hu SMS (futószöveg) 
Gyűrűsi József: Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézők, ez az Elektrosokk adásomnak 
az a bizonyos fajtája, amikor megint termékekről beszélhetünk. És beszélni is fogunk majd a vége fele. Megmondom őszintén azér 
mondom, hogy a vége fele, mer egy nagyon fontos témakört szeretnék Önökkel megbeszélni és megosztani. Jelesül, az történt, hogy 
körülbelül egy hete engem felhívott egy fiatalember, hogy ő az interneten olvasta azt, hogy a Földelnijó Kft.-vel szembe a Gazdasági 
Versenyhivatal egy eljárást indított, s az ő édesanyja a karácsony előtt tőlünk vásárolt egy terméket, neve… egy kettőt, egész 
pontosan egy szettet, tehát egy lepedőt és egy alátétet, és ő kéri vissza a pénzét, mert ilyen céggel nem szeretne, ha az édesanyja ilyen 
termékeket használna. Megmondom, kedves nézők, először én nagyon-nagyon felháborodtam, és valószínűleg nem megfelelőképpen 
viselkedtem ezzel a fiatalemberrel szembe, amit azóta megbántam és e-mailen elnézést kértem tőle, hogy akkor kirohantam, és 
olyanokat mondtam, amit én nem szerettem volna mondani. De megmondom őszintén, ugye arról van szó, hogy tisztességesnek 
látszani, és azt csak úgy lehet, ha az is maradunk. És kedves nézők ezért elhatároztam, elhatároztuk a cégtársammal együtt, hogy azt a 
mai adásnak egy bizonyos részét én erre áldozni fogok. Tehát mindenképpen szeretném magunkat tisztázni. De nem is tisztázni, hát itt 
vagyok Önök előtt most már lassan négy éve, 4. éve, ugye 2011 óta vagyunk itt a Földelnijó Kft.-vel. Én azt gondolom, legalább is én 
belül a szívemben ezt érzem, hogy bizonyítottunk már itt a becsületességünkkel, a tisztességünkkel annyit, hogy azt nem kellene már 
megtenni, de én akkor is megteszem. Legfőbbképpen azoknak a nézőknek szeretném ezt az egészet szánni, akiknek nincsen internetje, 
tehát nem tudják ezt az egészet kontrollálni. Tehát az ő számukra szeretném mindenképpen ezt a tájékoztatást megtenni, és a 
következőről van szó. Hogy valóba, tehát olyan témába foglalkozok – ugye azt mindenki tudja, ami nagyon sok embernek azért nem 
tetszik. Ööö, másik probléma pedig, amit számtalanszor már itt az adásokban elmondtunk, hogy itt az Echo Televíziónak a nézői – 
már unomig mondom ezt az egészet – zömmel azok az idősebb, bölcs emberek, akik ezeket az adásokat nézik, akiknek van már 
valóban élettapasztalatuk, és tudják, érzik a zsigereikben, hogy valami veszély leselkedik a gyerekeikre, az unokáikra. Tehát ezért 
tartjuk mi fenn tulajdonképpen ezt az adásokat-nak, adásról-adásra, hogy valóba korrektan, tehát eddig is én azt tettük, tájékoztassuk 
Önöket mindarról, ami jelenleg a világba folyik, és ami jelenleg itt a nyakunkba szakadt. Visszatérve erre a Gazdasági 
Versenyhivatalra, múlt évben megtörtént már az, hogy minket támadtak a NAV-on keresztül, tehát az adóhivatalon keresztül, tehát a 
Földelnijó Kft. teljes átvilágítása megtörtént adószempontból, hál’Istennek mindenben megfeleltünk ott is, és most ugye utána ez nem 
volt elég valakinek, tehát feljelentés alapján történt meg az, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is a Földelnijó Kft.-t hogy úgy 
mondjam följelentettek bennünket. Ööö, nincsen ezzel semmi probléma, kedves nézők, megmondom őszintén, mer a feljelentő tudjuk 
nagyjából, hogy ki az, azt is tudjuk, hogy milyen a lelki lelkülete, ezután meg remélem még még jobban elgondolkodik majd ezen az 
egészen. A Gazdasági és Versenyhivatal hogyha megkapta ezt a jelentést, ő neki meg kutya kötelessége, hogy valóba ezt a vizsgálatot 
lefolytassa. Na, most jelenleg ebben az állapotba vagyunk, ami azt jelenti, hogy már rengeteg olyan anyagot beadtunk mi a Gazdasági 
Versenyhivatalnak, hogy amit itt az Elektrosokk adásain belül mi itt elmondunk és hivatkozunk betegségeknek a jobbítására, hogy 
ezek a termékek mit tudnak, annak tudományos háttere van. És ezeket a tudományos háttereket mi CD-n, írásba, e-mailen, egyebekbe 
a gazdasági Versenyhivatal részére teljesítettük. Sőt ennek még van folytatása, mert még olyan 4 CD-nyi anyag – tudományos 
anyagot – még le fogunk adni, hogy valóba, amit itt mondunk, annak valóba van valóság alapja. És ezt szeretnénk, hogyha úgy 
végződne az egész, hogy valóba a Földelnijó Kft. amit itt a Elektrosokk adásaiba az egészség megőrzésével kapcsolatosan 
elmondunk, az valóba releváns, tehát valóba a tényeknek megfelelően hangzanak el, se többet nem mondok, se kevesebbet nem 
mondok sohasem. Csak azt, amit kell. Tudom, hogy ebbe az országba olyan, hogy gyógyítani, meg ilyet ki se szabad ejteni. Nem is 
akarjuk mi se, tehát mi is ettől óvakodunk, de mindenkinek – mindenképpen mindenkinek – a visszajelzések alapján meg 
legfőbbképpen már magabiztosabb vagyok, hogy valóba nagyon-nagyon sok olyan állapotot tettek jobbá az egészségünkkel 
kapcsolatba kapcsolatosan, amit hogyha ezt nem használhatták volna ezt a terméket, akkor valószínűleg nem tudott volna 
megtörténni. Kedves nézőink, én felolvasom Önöknek ezt a - még egyszer mondom legfőbbképpen ez azoknak szól, akiknek nincsen 
internetjük, és hogy tudják, hogy mégis miről szól ez a felhívás, ez a Gazdasági Versenyhivatalnak ez a közzététele, hogy így 
mondjam. Tehát a következőképpen, a Versenyhivatal eljárás indult a Földelnijó Kft.-val szemben. A Gazdasági Versenyhivatal a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Földenijó 
Kft.-vel szemben. A GVH 2015. december 1-jén versenyfelügyeleti eljárást indított a Földelnijó Kft.-vel szembe, mert azt észlelte, 
hogy a vállalkozás – ez érdekes, mert mondjuk nem azt észlelte, hanem még egyszer mondom, feljelentés alapján történt – hogy a 
vállalkozás 2014. január 4-től kezdődően az Echo Televízión megjelenő Elektrokk című műsorban, televízió reklámjában, honlapján, 
illetve a Youtube-on, tehát a videómegosztón az általa forgalmazott GeoConnect pad, más néven alátét, a GeoConnect bed, más néven 
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a derékalj vagy lepedő termékekre vonatkozóan közzétett kereskedelmi kommunikációja során valószínűsíthetően – ez megjegyzem, 
alá szeretném húzni, hogy valószínűsíthetően – megalapozatlan módon állította a termékek alkalmasak a meghatározott betegségek 
megelőzésére, kezelésére, gyógyulásának elősegítésére, jótékony egészségre gyakorolt hatás kiváltására, pl. stressz, fáradékonyság 
kezelésére, valamint további előnyös hatások kiváltására, pl. alvás, pihenés elősegítése. A fenti magatartásával a Földelnijó Kft. 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló – és aztán van itt egy csomó ilyen törvény, ami fel van 
sorolva, mellékletekkel, öö pontokkal – lényeg az, hogy a pontjában foglalt tényállás megvalósításával a – megvalósításával 
valószínűsíthetően megsértette az y törvényt. És most a legfontosabbat szeretném még jobban felolvasni: a versenyfelügyeleti eljárás 
megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Tehát ezt szeretném még egyszer 
felolvasni, kedves nézők, tehát a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak a kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a 
jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az 
eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely az ügy bonyolultságától függően akár két alkalommal, legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható. Gazdasági Versenyhivatal. Tehát erről szól tulajdonképpen, kedves nézők, amit itt a kedves fiatalember öö szóvá 
tett és visszakérte a terméket, még vissza is kérte - küldte a terméket, még úton van már, én pedig már átutaltam neki az összeget. 
Megmondom őszintén, kedves nézők, ez a fiatalember az édesanyjával szúrt ki egy kicsit, valóba egy tisztességesen próbálta az 
édesanyját védeni, és itt megint, kedves nézők, visszaköszönnek azok a, azok a problémák, amiket épp a múlt héten olvastam én is az 
újságba. Jelesül, hogy egy fiatal, fiatal? Egy idősebb úr, egy József nevezetű úr megint belekeveredett egy ilyen meghívásba, hogy őt 
most az egészségügyileg majd felül fogják vizsgálni, menjen el nyugodtan, ingyenes ez a felülvizsgálat, és akkor azt a vizsgálatot 
megcsinálták, megtörtént, és a végeredmény az lett, hogy az embernek nem is szabadna már élni, annyi féle betegséget felsoroltak 
neki. De van rá megoldás, és kapott egy pulzáló mágneset, mágnest öö berendezést vagy nem tudom micsodát, meg az orrába valami 
lézeres valamit, ami összességébe 600.000 Ft. És az a 600.000 Ft-ot ki kellett ő neki egy bizonyos részét fizetni, a többi részét pedig a 
nyugdíjából fogj… vonják, jelenleg havi közel 21.000 Ft-ot a nyugdíjból. Az eredmény az lett, hogy használta ezt a terméket, az 
egyiktől kiütötte a szívét, tehát el kellett menni a kardiológiára, a másikkal pedig olyan orrvérzést kapott, hogy szintén a kórházba 
kellett kerülni, mert nem akarta az orrfolyása… orrvérzése elállni. Tehát kedves nézők, itt van a baj, hogy lassan, nem hogy lassan, 
sokszor minket ugyanebbe a kategóriába sorolnak, és összemosnak evvel az egésszel, legfőbbképpen a fiatalember is ennek az 
áldozata én szerintem. Mert még egyszer mondom, az idős emberek előtt én itt vagyok már 4 éve, és 4 éve próbálom bizonyítani, 
hogy valóba, amit mi itt mondunk, az úgy van, amit kiejtek. De ez a fiatalember meglátta, legfőbbképpen ezt az interneten, most ezt 
amit mi felolvastak, akkor ugyanazok a gazemberek vagyunk, mint az összes többi. Most tessék elképzelni, kedves nézők, ezt a 
600.000 Ft-ot elkérték ezért a termékekért, amit itt mondtam előbb ebbe a bizonyos József nevezetű úrtól, és ő meg akkor 
tisztességes? Hát, érdekes ez az egész, mi itt most elmúlt év végén tettünk egy nagyon nagy gesztust, hogy valóba, amit kértem 
Önöket, hogy Önökön keresztül a fiatalságot, mert úgyse tudjuk nagyon megszólítani, mert be vannak csapva, félre vannak vezetve, 
evvel az elektromossággal kapcsolatosan, mer mindegyik olyan okos, hogy az elképesztő, csak sajnos egyre több a vesztesége ennek 
az egész okosságnak, legfőbbképpen a gyerekeknél, azt se tudjuk megtenni, az ő védelmüket akkor ki fogja megtenni? És erre kértem 
én Önöket, kedves nézők, itt a év végén, hogyha más nem, az Önökön keresztül a termékekhöz jussanak hozzá. És ezt megmondom 
őszintén Önöknek, nagyon-nagyon köszönöm, mert megtörtént, és valóban renge… nagyon sok rendelésünk történt, ami valóba a 
fiataloknál landolt, ezeknek a termékekből, és én nagyon remélem most már élvezik is a hatását, és majd remélem, így szépen, lassan 
majd elfogunk hozzájuk jutni. Nagyon rossz az ilyen szájíz, ami tulajdonképpen ez a Gazdasági Versenyhivatal is most itt tett, de még 
egyszer mondom, ő neki ez a feladata. Hogy ennek aztán milyen lecsapódása lesz nálunk, az meg végül is Önökre van bízva. Még 
egyszer mondom, mi itt tisztességesen, becsületesen tesszük a feladatunkat. Mi jelen pillanatba igaz, hogy senkinek semmi köze a 
cégnek a pénzügyeihez, de jelen pillanatban is mi veszteségbe vagyunk, kedves nézők, tehát mi ebből nem kapunk egy fillért se, mi 
azt a nyereséget, amiből valami keletkezik, azt az Echo Televíziónak a fenntartására szükséges, meg a cégnek a fenntartására. Azon 
kívül semmi sincs. Tehát mi nem ebből élünk. Tehát ezt szerettem volna az egészből kihozni. És én mi elhivatottak vagyunk továbbra 
is, és mint ahogy mondtam a múlt adásba is, hogy nagyon szépen köszönjük az ECHO Televíziónak azt a lehetőséget, hogy 
megkaphattuk erre a 2016-os évre is, hogy továbbra is az összes olyan információt Önöknek itt az adásokon keresztül át tudjuk adni, 
ami valóba most már nemzetközi szinten óriási problémákat okoz. Csak, mint ahogy mondtam itt nálunk, megint valami 
kerítésszerűség van itt a határnál, mert ez az információ valahogy nem akar idejutni. De jelentkeztek már hála Istennek olyan 
„tudósok” is, akik most már próbálnak a kicsit, tehát nem bírja a gyomruk tovább, tehát jelentkeztek, hogy ők nagyon szívesen 
segítenek, a tájékoztatásba is, meg egyebekbe is, ugye hát az egyik adásba, múlt… január végi adásba Vince János professzor is 
szintén felajánlotta azt, hogy a kapcsolatai révén valóba segíteni fog nekünk ebben az évbe, hogy valóba még jo… korrektabb, még 
több információt, és még tudományosabban alátámasztott információkat tudjunk Önöknek átadni. Most február végén is lesz egy 
olyan vendégem, aki a tapasztalatai alapján meg meri mondani azt, amit én nekem elmondott most telefonon, és én megkértem azt, 
hogy mondja el a kedves nézőknek is, elvállalta, úgyhogy február végén ő lesz az én vendégem, és akkor nagyon sok érdekességet 
fogunk megint átadni. Kedves nézők, ezért van nekünk a problémánk, mert valóba, valahogy valamivel szembe megyünk, és én ezt 
már nagyon sokszor elmondtam ezt a szembe menést, és hogy mi senkivel nem akarunk szembe menni. Semmit nem akarunk 
megváltoztatni, mi csak az embereknek, legfőbbképpen a fiatalságnak a figyelmét szeretnénk felhívni arra a… azt a valamire, hogy 
van itt a héttérbe egy nagyon hatalmas technikai háttérsugárzás, aminek most már nem lehet megúszni a következményeit. És erre 
szeretnék mindenkit felhívni, hogy figyeljen oda, figyeljen oda a gyerekére, figyeljen oda – most az idősekre gondolok – az 
unokájára, mert nem lesz jó vége. Mert mert járványszerűen  terjd az agydaganat, járványszerűen terjed a leukémia, nincsen más oka, 
kedves nézők, mert ugyanúgy rosszul  táplálkozunk, ugyanúgy bármit csinálunk, de valami megváltozott, és ez a megváltozott valami 
amire tulajdonképpen mi itt felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok tudós teszi ezt, tehát nem véletlen az, hogy most már az Európai 
Parlament tehát most már ebbe az évbe is július elsejéről kiadott nem is határozatot, hanem egy tehát egy ajánlást, hogy valóba a 
cégeknek is meg tenni azokat a előírásokat, hogy valóba a munkavállalók, akik munkavállalók vannak náluk, hogy a egészséghez és 
az egészséges környezethez való joguk nem-e sérül. Tehát ez már egy előírás lesz, és nagyon remélem, hogy ezen az úton majd 
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valami elindul. Én a mai nap folyamán is egy tárgyalásra fogok menni, ami tulajdonképpen a munkavédelemről szól, hogy valóba 
elérjük azt, hogy akár mondjuk éppen az egyik termékünk, a földelő alátétünk valóba munkahelyeken most már legyen mindenkinek 
ott a kezébe, segítsége, hogyha reggel bemegy, meg este hazamegy, akkor a sok számítógép és a környezete által okozott problémát 
ne az egészséget rombolja, hanem valóban meg legyen védve. Tehát ezt szeretnénk a mai napi tárgyaláson is elérni. Nem tudom majd 
mi lesz az eredménye. De én mindenképpen tájékoztatni szeretném majd Önöktől. Kedves nézők, ezt szerettem volna mindenképpen 
elmondani, és megmondom őszintén, abban maradtunk a cégtársammal, hogy akármennyi időt el fog venni, ezt mindenképpen ezt 
Önökkel, egy adásban szerettem volna tisztázni, még egyszer mondom, amit az elején kezdtem, hogy ugye nem elég tisztességesnek 
látszani, annak is kell mutatni magunkat, annak is kell lenni. Tehát tényszerűen. És mi ezt minden betűjét elfogadjuk és szeretjük 
szeretnénk, ha így is lenne. Kedves nézők, nyugodtan megnyugodhat, inkább így mondom, bár nagyképűen hangzik ez a szó, hogy mi 
továbbra is itt az Elektrosokkk adásaiba – akár a tematikus részével – akár itt a reklám részével, amit elmondunk, minden egyes 
szavamér, minden egyes mondatomér én vállalom a felelősséget, és azt a felelősséget vállalom, hogy a hátam mögött olyan 
tudományos intézeteknek a vizsgálatai vannak, kutatási eredményei vannak, ami valóba az általam elmondottakat alátámasztja. Tehát 
ezzel szerettem volna befejezni. 
És akkor most rátérnék a termékeinkre. Továbbra is, ebbe az évbe is egyelőre más terméket nem akarunk ebbe ezt behozni, mer 
lehetne cipőket behozni, teljesen fölöslegesnek tartottam, lehetne esetleg kiegészíteni még a kis állatok részére szintén védelmet 
nyújtó terméket behozni, ezt majd még meglátjuk, majd attól függ, hogy van-e rá kereslet, tehát próbálunk megújulni, meg sok 
minden mást tenni, de még mindenképpen szeretnék, hogy minden háztartásba valakinek, valamilyen védelme legyen evvel a 
technikai háttérsugárzással szembe. Kedves nézők, napról-napra egyre több az ilyen fajta probléma, és most megint egy pillanatra 
emlékeztessem vissza Önöket a Vince János professzor által, amit a január végén adásba volt, legutolsó adásba, aki megkérte az angol 
barátját, tudós barátját, hogy nézze meg, hogy Angliába valóba hogy működnek ezek a védelmek, tehát legfőbbképp a lakossággal 
szembe. Ahol elmondta, hogy meg kell lennie a védősávoknak, tehát védővonalaknak, többek között a mobilátjátszóknak és 500 
méteren belül nem szabad, hogy lakóház legyen, vagy ha lakóház van, akkor nem szabad ott lenni a mobilátjátszónak. Most tessék 
belegondolni vagy tessék végigmenni a városon, kedves nézők, nálunk ez hogy, hol valósul meg – sehol. Nálunk, velünk, 
magyarokkal úgy látszik, azt csinálnak, amit akarnak, és ezt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne csinálják azt. Visszatérve a 
termékeinkre, továbbra is, mint ahogy mondtam, két terméket fogunk ebbe az évbe is forgalmazni, egy egyik a számítógépek elé 
továbbra is, hogy tudjuk védeni azokat a munkavállalókat, akik valóba egy irodába vagy bárhol dolgoznak, ahol számítógépek 
vannak, ezt a bizonyos 28 centi széles és 68 centiméter hosszú földelő alátétet, amelyre tulajdonképpen semmi mást nem kell, csak 
bárhol hozzáérni ehhez a lapjához a kezemmel vagy a kezével, abba a pillanatban már azokat a hatások, ami egyébként megvalósulna, 
ez a termék már nem engedi meg. Azért mert ugye elvezeti a testfeszültséget, a másik pedig, ami nagyon fontos a földeléssel 
kapcsolatos – és talán a legfontosabb -, hogy olyan mennyiségű elektronokat, szabad negatív elektronokat visz be a szervezetünkbe, 
ami folyamatosan egy elektron egyensúlyt tud fenntartani a szervezetünkbe, ennek a következménye az, hogy szépen lassan ezek a 
szabad radikálisok eliminálódnak, feszívódnak, mert megkapják az elektronpárjukat, ezáltal nem lesznek gyulladások, és ha nincsenek 
gyulladások, akkor nagyon nagyot tettünk a degeneratív betegségeknek a megjelenésével szembe. Mint ahogy mondtam, van ez a lap, 
ennek az egyik oldala van ezen egy bőr hatású, tehát hogy könnyen lehet rajta egerezni, a másik egy ilyen szivacsos része neki, 
hogyha egy asztalra letesszük, akkor az simán meg tudjon maradni, ne csúszkáljon rajta. Ehhez tartozik egy 2,5 méter hosszú, amit 4 
méterre is ki lehet húzni, egy ilyen vezeték, amit be kell kapcsolni az alátétre és ennek a végén van egy ilyen kis pipaszerűség, ami 
van egy ilyen úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy európai adapter, ami ugye – volt itt a karácsonyban megint egy kis fennakadás, mert 
elfogyott és most megint hozattunk ebből és pótoltuk is, reméljük, mindenki meg is kapta utána – ami azt jelenti, hogy megint egy 
kicsit más ez a fajta adapter, tehát nincs az a réginek végén aminek úgy volt, tehát így néz ki a vége, ha meg tudja mutatni a kedves 
kollegám, és akkor ide kell bedugni ezt a bizonyos pipaszerűséget, és innentől kezdve tulajdonképpen akkor létrejött a földelés, 
hogyha és amennyibe ezt a dugót bedugom ezt földelt konnektorba – nos, itt szeretnék megint egy fontosat megjegyezni, kedves 
nézők, mert nagyon sokat kérdezték, hogy itt a a számítógépes védelem, tehát a a alátétünknél ez a dugóján van két villa. Szeretném 
megmondani, hogy ez műanyag villa, tehát ez árammal nem érintkezik, hanem csak az a kis fém része érintkezik a földelés a 
földeléssel, tehát a konnektornak a földelésével, és itt ezzel a földeléssel és a kettő érintkezik, akkor abba a pillanatba létrejött a 
földelő hatás. Ez a két villa tulajdonképpen csak azt a célt szolgálja, mivel hogy munkahelyekről beszélünk, ha valaki bedugja egy 
konnektorba, nehogy véletlenül valaki, ha beleakad és ki tudja rúgni, és akkor úgy tudja, hogy esetleg van földeléssel… közbe pedig 
nincsen. Tehát ez egy stabilizálja itt bent, hogyha bedugjuk egy konnektorba, ez csak azért van rajta ez a műanyag része. A másik 
termékünk az éjszakába ajánljuk, a derékaljunkat vagy a lepedőnket, kinek, hogy tetszik, aminek a mérete ugye a 90 cm széles és 2 
méter a hossza, ugyanezt a szerepet tölti be, csak az éjszakába egész más szempont, mert ugye többet tartózkodunk ott, és ez nagyon 
fontos, hogy többet tartózkodunk, mert ugye az életünk egyharmad részét az ágyba töltjük, és ott kéne nekünk regenerálódni, a 
szervezetünknek javulni az éjszakába, és ez a termék ez nyugodtan meg tudja tenni ezt a hatást. Kedves nézők, a kedves kollégák 
most éppen látom a képernyőn, éppen arra jár, hogy továbbra is szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a termékeinket 
védjük, tehát ameddig lehetséges a védelem, méghozzá a következő, hogyha lepedőről van szó, minden lepedő egy sorszámmal van 
ellátva és a Földelnijó Kft.-nek a logójával. Ez a sorszámnak mielőtt kimegy Önökhöz ez a termék, mindenkinek tudjuk, hogy milyen 
sorszámú terméket kapott meg. És ha bármilyen probléma van, akkor vissza tudjuk keresni, egyszer, a másik pedig, Önök biztosak 
lehetnek, hogy ez a termék ez tőlünk, tehát a Földelnijó Kft.-től való. Ugyanígy védjük az alátéteinket is egy ilyen hologramos kis 
matricával, egy kis vignettával, amíg szintén benne van, a kedves kollégám majd meg tudja mutatni, a lényeg az, hogy ebben szintén 
benne van a Földenijó Kft.-nek a logója, ez szintén sorszámmal van ellátva. Tehát ilyen igazán nem tudom úgy mutatni, hogy Önök is 
jól lássák ezt, lényeg az, hogy ebbe a kis vignettába benne van a védelmünk, hogy valóba, ha ezt kapták, akkor tőlünk kapták, és ez 
valóba úgy is fog működni. Még az alátéttel egy fontosat szeretnék mondani, mer mindig jönnek vissza telefonok, hogy melyik 
oldalát kell használni. Szeretném elmondani, hogy jelölve van, ilyen sárga kis tickettel, szintén amin rá van írva, hogy ez a 
kapcsolódási oldal, tehát mindig ezt a felét kell használni, ez a felén lehet egerezni, ehhez kell hozzáérni. A másik fele, az a szivacsos 
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rész, az nem véd, az csak tapad, még egyszer mondom, hogy stabil tudjon maradni ez a termékünk. Az árának kapcsolatosan annyit 
szeretnék mondani, kedves nézők, hogy megin a cégtulajdonos barátommal, Kecskés Róberttal, abba maradtunk, hogy úgy állítjuk 
vissza az árakat, hogy valaki egyet kér, akkor marad a régi ár, tehát a tavalyi régi ár, nem az év végi, viszont ha már kettő darabot kér, 
akkor megkapja azt a kedvezményt, amit a karácsony előtti időszakba volt. Ugyanígy meghagytuk a csomagárakat is, tehát ez majd az 
interneten látható lesz, de ha valakit érdekel, majd úgy is személyesen elmondjuk, hogy ez a csomagárak végül is nem változtak, 
kedves nézők, tehát maradtak a csomagárak azok, amik volt tavaly, tehát 2015 végén, a akció folyamán, vagy kedvezményes 
karácsony előtti időszak folyamán. Tehát akár a 2+2-es, akár a szett formájában, vagy akár a 3+3-as, de olyan is már vissza tud 
megint menni ebbe a régi, tehát karácsonyi árba, hogyha valaki kettő alátétet kér, vagy hogyha kettő lepedőt kér, akkor ugyanúgy 
megkapja ezen a tavaly év végi áron. De bővebben még egyszer mondom, ezt majd mindenki számára el fogjuk mondani, hogyha 
valaki keres. De akár a honlapunkra, hogy fölmegy, szintén ott minden információ fenn van, még ebben az évben még több 
információt szeretnénk majd föltenni, én kedves nézők most meg akartam mutatni Önöknek egy kis filmrészletet, mert egy van 
egyórás földelési filmünk, legfőbbképp annak a végét, ahol a prágai szimfonikus zenekar kimondottan a földelésről írt egy számot, és 
ez a földelésbe úgy adják elő, hogy mindenki ott a zenekarba földelve van, de a legközelebbi adásba ezt meg fogom Önöknek mutatni. 
Kedves nézők, ennyi fért a mai adásba, én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmüket is, Isten áldja Önöket, a legközelebbi 
viszontlátásig minden jót kívánok Önöknek. 

20. 2016.03.05. 
Nagyon nagy szertetettel köszöntöm önöket kedves hölgyeim és kedves uraim. Ez az Elektrosokknak az a fajta adása, amikor most a 
termékekkel fogunk foglalkozni. A két szokott termékkel. De mielőtt elkezdeném az erre való rátérést én már azt hiszem a második 
adás óta ígérem a kedves nézőknek, hogy fogok foglalkozni egy olyan dologgal, ami valamikor még januárban említettem, jelentettem 
be. Még pedig jelesül azt, hogy az Európai Parlamentnek van egy bizonyos fajta ajánlása, direktívája, ami alapján 2016 július 1-jétől 
minden munkaadónak a munkavállalóval szemben valamilyen  úton módon meg kell azokat a problémákat oldani, ami 
tulajdonképpen a rádiófrekvenciás és elektromágneses sugárzások okoznak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogják ezt, de 
mindenesetre most itt van előttem ez az irányelv, ebből szeretnék egy nagyon fontos passzust felolvasni önöknek, hogy miből is indult 
ez az egész el. Abból indult, hogy az Európai Uniónak az Alapjogi Chartája, annak is az úgynevezett 31-es cikkének a bekezdése 
értelmében azt mondja ki, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, a biztonságát és a méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez. Most ennek az irányelvnek az a címe, hogy az Európai Parlament és a Tanács irányelve, direktívája, a 
munkavállalók fizikai tényezők, elektromágneses terek, által okozott kockázatoktól való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelményekről. Kedves nézők nem akarok ebből most fölolvasni csak még egyet. A munkáltatónak a műszaki 
fejlődés és a tudományos ismeretek figyelembevételével, az elektromágneses tereknek való expozícióból eredő kockázatokra 
vonatkozóan módosításokat kell végrehajtaniuk a munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának javítása érdekében. Most 
kedves nézők ez az egész azért érdekes, meg azért mondom el Önöknek megint, mert szépen aztán lassan ki fogjuk ezt bogozni ezt az 
irányelvet. Mert ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogy a kedves nézők - akik az Elektrosokk műsorokat nézik - ugye már mondom 
ezt megint, nem az a korosztály, az a most éppen az a huszon-harminc-negyven éves korosztály.  És maikor ugye most december 
végén csináltuk ezt a segítséget, akkor pont az volt a célja, hogy önöket felkérjük arra, hogy ezeket a fiatalokat valahogy 
megkóstoltatjuk azokkal a termékekkel, ami egy kicsi könnyebbséget tud okozni nekik a mindennapos életükben, legfőképp a 
munkahelyekre. Tehát az alátétek formájában. Most eddig ugye mindig volt egy óriási tiltakozás, pont ennél a korosztálynál, hát ez 
nem igaz, én ebben nem hiszek és így tovább. Nagyon sokszor megtörtént az, hogy egyszerűen nem is merték bevinni a 
munkahelyekre ezeket a termékeket, azért mert hátha a főnököm szólni fog, vagy ne adj isten kirúgja, vagy hasonló. Szégyellte 
egyszerűen az az illető, mert ebben te hiszel címmel. Most kedves nézők itt van ez az irányelv, ez az ajánlás, ami még egyszer 
mondom 2016. július 1-jétől minden munkaadónak el kellene indítani. De most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy egyszerűen ezek a 
munkaadók, hogyan fogják egyszerűen kommunikálni a munkatársak fele és egyszer csak hiszünk benne és nem is tudom, hogy 
fogják ezt az egészet megoldani. És megmondom őszintén kedves nézők, hogy ez úgy el fog sikkadni megint, ahogy elsikkadt már 
eddig is. És most megint ha egy ilyen irányelvet kiad egy unió, akkor az megint annyit ér, amennyit végre is hajtanak belőle. Na most 
ha ezt nem fogják végrehajtani, akkor továbbra is megtartjuk ezt, hadd mondjak erre egy példát kedves nézők hogy azért mennyire 
komoly a baj. jelen pillanatban egy munkaadónak, ha valaki elmegy táppénzre akkor két dolog történik. Vagy nem kell már 
visszamenni, mert van helyette akármennyi, vagy ha mindenképpen ragaszkodik ehhez a munkaerejéhez, aki elment betegállományba 
akkor egy bizonyos részt ő neki kell saját zsebből – tehát a cégnek a zsebéből – fizetni a táppénznek bizonyos összegét. Tehát nagyon 
fontos lenne a,z hogy valóban az embereket ennek a cikkelynek értelmében valóban meg is tudnánk védeni. Nem fogom tudni 
valószínűleg megírni azt az időpontot, amikor mindenki valóban egy munkavállalóról beszélek, egy munkahelyet elfoglal, akkor 
valóban egy olyan biztonságban tudja elvégezni a munkáját, ahogy most is kellene tenni. mert egyszerűen képtelenség. Az egyik 
adásban beszélgettünk itt Vince professzor úrral, hogy jelen pillanatban a technikai világnak a műszaki embereknek még csak eszébe 
se út, hogy valami könnyebbséget tudjanak nyújtani ebben a vezeték nélküli világban. Mindent azonnal akarnak megoldani és senki el 
nem tudja képzelni, hogy az élő szervezet számára ez mekkora terhelést jelent óráról órára napról napra, hétről hétre és nem akarom 
folytatni. Ami elképesztő, mert tessék elhinni kedves nézők, hogy ennek nem lehet megúszni a következményeit előbb utóbb, attól 
függ, ki milyen immunállapotban van, ki milyen idegállapotban van, sok minden összetevője van neki, kinél mikor jelentkeznek 
először a szimptómák. De hogy jelentkezni fog az biztos és azt azért nem kellene megvárni, mert még egyszer a munka világában 
nagyon meg kellene becsülni, hogy valakinek van egy munkahelye. Hogy én azt a feladatot el tudom látni vagy nem tudom ellátni. Na 
most hogy ez a munkaadókat, hogyan fogja ez megérinteni. Erre majd együtt kedves nézők közösen fogunk reagálni, mert 
leindítottunk mi is most már egy pár olyan intézkedést, idézőjelben mondom, hogy próbáljuk ezeket a munkaadókat valóban valahogy 
tájékozatni erről, hogy olyan egyszerű v ennek a megoldása, majdnem, mint a pont. De hát ugye egy kicsit a zsebbe kellene nyúlni 
ahhoz, hogy a munkavállalót meg tudja védeni. Folytatni fogjuk ezt az egészet kedves nézők, a másik pedig arra szeretnék rátérni, 
hogy a terméknek a használatával jelen pillanatban jóformán azokkal tudunk igazán szót érteni, akik már használják a terméket. 



59 
 

Megmondom, miért mondom én ezt az egészet, mert akik már használták, annak van tapasztalata, hogy valóban ez a termék mi tud. A 
másik probléma pedig az, hogy igazából akkor lenne mindenkinek megfelelő ezeknek a termékeknek a megértése, hogy ha valaki 
előtte egy mérést meg tudna látni, amit mi végzünk. Mert a mérésekkel, maikor odaadom a kezébe azt a mérőműszert valóban meg 
tudja azt különböztetni, hogy ilyen volt az egyik érték ilyen volt a másik érték, amikor éppen egy berendezést kihúztam vagy 
megszüntettünk. Vagy éppen Ha mobiltelefonál akkor milyen érték van az ő teste mellett, és amikor a mobiltelefont kivitetjük onnan 
vagy távolabb tetetjük, akkor milyen érték van ott. És szerettem volna kedves nézők a mai nap adásába is nagyon sok képet 
megmutatni. Én esküszöm, hogy pótolni fogom, éppen most beszéltük meg, hogy a következő adásban előröl előre le fogom adni 
azokat az anyagokat, amiket én mindenképp meg akarok mutatni én most is meg akartam mutatni laptopon, csak jelen pillanatban 
technikai körülmények között nem tudok most ezt megoldani, de be fogom pótolni. Mert nagyon sok új anyag érkezett hozzám, ami 
valóban mutatja azt, hogy ha valaki telefonál, akkor mi történik a fejében milyen mélységig tud behatolni ez az elektromágneses 
sugárzásnak a hőhatása többek között. Egy felnőtt embernél és milyen hőhatás tud keletkezni mikor éppen egy csecsemő vagy éppen 
egy páréves gyermeknek a fejénél. Tehát ezek nagyon fontos úgymond vizuális élményeket tud nyújtani. Mert igazából, amikor az 
ember látja, akkor tud egy kicsit hinni is ebben az egészben. Mási komoly probléma ebben a megértésben a használata folytán, hogy 
nagyon sokszor kicsit túlvárjuk azt hogy ez a termék mit fog majd tudni. Nem egyszer jött vissza, hát én különösebben nem éreztem 
semmit. És előtte érzett valami különösebbet? Akkor sem éreztem. Hát akkor én mondom, miért történne változás, ha akkor is jól 
érezte magát meg most is jól érzi magát. Tehát ilye eufórikus állapotot egyik termékünk sem fog tenni természetesen. De viszont 
akinek már van problémája, akkor az igen. Másik meg hogy egyet hadd mondjak, ha valakinek a sejtjei tudnának beszélgetni, akkor 
biztos hogy már az első nap is komoly változások tudnának végbemenni ezeknek a termékeknek a használatával. Kedves nézők az 
előző adásokban már elmondtuk ugye azt, hogy az elektromos és rádiófrekvenciás sugárzások milyen komoly problémákat jelent az 
emberiség meg aztán az élővilág számára. Jelen pillanatban tessék nekem elhinni, az én tudomásom szerint legalábbis jelen 
pillanatban nincsen semmifajta más olyan termék, ami némileg tudná kompenzálni ezeket a hatásokat.  Csak a földelés. A földelésnek 
az összes, ami jelen pillanatban a rendelkezésünkre áll bizonyítékok, tehát tudományos intézetek által terjesztett bizonyítékok, hogy 
mindegyike valóban alá tudja támasztani, hogy valóban jó úton járunk. És azt a terméket, amit Önök megvásároltak esetleg, abban jól 
tudtak dönteni. Kedves nézők továbbra is azt a két terméket szeretnénk ebben az évben is forgalmazni, mint amit eddig is tettünk. 
Tehát az egyik a munkahelyekre, tehát a munkavállalóknak szeretnénk segíteni, hogy valóban a munkájukat tökéletesen el tudják 
látni, mert eddig a visszajelzések alapján valóban meg tudjuk erősíteni azt, hogy ha valaki reggel bement frissen, fitten a 
munkahelyére és ezt az alátétet használja, tehát amit mindjárt meg fogok tudni mutatni. Akkor az garantáljuk neki továbbra is, hogy 
amilyen frissen bement olyan frissen fog hazamenni. Tehát ez a bizonyos alátét, amit nagyon könnyedén tudjuk szállítani, mert össze 
tudom, akár mint az esernyőmet csavarni, bele tudom tenni a ridikülbe vagy éppen a táskámba, csak hogy akár vihetem haza, nem kell 
otthagynom se. Tehát ha ehhez bárhol, akár csak egy ujjal, kicsi ujjal is, ha hozzáérek, akkor tulajdonképpen már tudja azokat a 
földelő hatásokat végbevinni, mint amikről már sokszor itt beszéltünk. De mindenképp nagyjából had említsem meg, hogy mik ezek. 
Ennek a földelő hatásnak a lényege a következő.  Ugye ez a sok-sok elektromos és elektromágneses sugárzás, az egyéb környezeti 
hatások, amik érnek bennünket, ez mind a szervezetünkben olyan irtózatos mennyiségű pozitív töltéseket keletkeztet, aminek előbb-
utóbb az úgy nevezett szabadgyökök a végeredménye. Ami azt jelenti, hogy a szabadgyök nem más, mint egy úgy nevezett 
aszimmetrikus molekula, mai folyamatosan keresi az elektronpárját, mert elektronhiányban szenved. És hol keresi meg, az egészséges 
sejteknél. Ugye addig bombázza azt az egészséges sejtet, amíg el nem tudja tőle lopni azt az elektronját, de amire azt az elektronját 
ellopja, addig ugye mi történik, az egészséges sejtet tönkre teszi. ÉS ez most megint tessék arra vonatkoztatni kedves nézőink, hogy itt 
nem egy napról beszélhetünk, nem egy hónapról beszélgetünk, hanem az évek folyamán az emberi szervezetet mi tudja érni. Ez ad 
egy óriási lehetőséget először is azzal a feltétellel, hogy először is a bennünk lévő kis feszültséget – majd mindjárt rá fogok térni, 
hogy mit jelent – ezt kivezeti azonnal, amikor bárhol hozzáér. A másik pedig, ami a legfontosabb az imént említettekre., hogyha a 
földeléssel, hogyha össze van kötve a testünk, akkor tulajdonképpen az úgynevezett szabad negatív elektronok áramlanak be a 
kezemen, vagy a testem bármelyik részén, amelyik hozzáér, a szervezetem számára. És tulajdonképpen ez tesz bennünk egy olyan 
elektron egyensúlyt, aminek az a következménye, hogy ezek a szabadgyökök eliminálódnak. A másik pedig, hogyha ezek 
eliminálódnak, akkor nem lesznek gyulladások, ilyen gócok, tehát ilyen lokálisan, hanem akkor a szervezet azt teszi – egyensúlyba 
tud kerülni –é ami valóban feladata. Tehát ez a munkahelyekre vonatkoztatva. Hadd említsem meg kedves nézők, hogy ez nem csak a 
kimondottan munkahelyekre. Nagyon sok szülőnek, nagyszülőnek ajánljuk azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik főleg nagyon sokat 
tanulnak villany mellett, vagy egyebek mellett, sokkal jobb a fogékonyságuk, hogyha egy ilye kis alátétet a lábuk alatt vagy éppen a 
kezük mellett használják. Sokkal koncentráltabban tudjanak odafigyelni, azt, amire oda kell figyelni. Én hadd mondjam el, hogy nem 
egyszer megtörtént az, hogy a gyereket majdnem azt mondom a szülő nem egyszer azért hülyézte le, mert a gyerek egy olyan 
iszonyatos körülmények között tanult, mert tele volt éjjeli lámpával meg egyéb elektromos berendezésekkel az ő asztala. ÉS egy 
olyan terhelést adott az ő kis szervezetére, ami egyszerűen már fél óra múlva olyan dekoncentrálttá tette, hogy olvasott-olvasott, de 
nem tudta mit.  És ha ez meg van oldva, higgyék le nekem, sokkal gyorsabban megtanulja a gyerek és amit megtanul azt is meg is 
fogja jegyezni valószínűleg. Tehát a gyerek szempontjából is nagyon fontos lenne. A másik pedig az éjszakára vonatkoztatva, 
derékaljunk.  Azt mondom, hogy a 0-tól 100 évig mindenkinek ajánljuk ezt a terméket, mert nincsen most már olyan hely ebben az 
országban, most csak beszéljünk a mi kis országunkról, hogy ezektől az elektromágneses sugárzások elől el tudnánk bújni. És az 
éjszakában ez pedig a legfőképpen nagyon fontos, mert ugye az éjszakában kellene valóban pihennünk, regenerálódnunk és azokat a 
problémákat, amiket napközben kaptunk az éjszaka kijavítani a szervezetnek. Igen ám, de hogyha a szervezetünket éjszaka is 
akármivel terheljük, mondjuk, éppen ott van mellettem a mobiltelefonom, mert töltöm, meg az ébreszt engemet, meg ott van a 
különböző egyéb elektromos berendezések, elég, ha a falban lévő vezetékeket vesszük, már untig elég az is. Akkor már az emberi 
szervezet bőven meg van terhelve akár az elektromos terekkel vagy éppen az elektromágneses sugárzással. És ha meg van terhelve, 
akkor a szervezetnek az a feladata, sajnos, az egész éjszakában, hogy ezeket a terheléseket némileg egyensúlyba tudja tartani, a 
szervezetünket. Ha egyensúlyban akarja tartani ahhoz nagyon sok energiát kell használnia a szervezetnek és ha energiát használ a 
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szervezet, akkor dolgozik, ha dolgozik akkor pedig nem pihen. És ugye itt történik meg az, hogy lefekszünk fáradtan az estébe, aztán 
úgy tudjuk hogy alszunk, csak éppen mikor reggel felébredünk. Fáradtabbak vagyunk, mint amikor este lefeküdtünk. Sajnos ezt nem 
egyszer gondolom már mindenki tapasztalhatta. De kedves nézők az éjszakában, a derékaljak tehát ezt tudják megteremteni, hogy 
egyszerűen azt a bizonyos testfeszültséget azonnal levezeti a test felületéről, tehát a szervezetünkről. Ami azt jelenti, hogy már nem 
terhel. És  a szervezet akkor már nyugodtan tudja tenni azt, amit valóban az éjszakában tenni kell neki. csak úgy zárójelben hadd 
jegyezzem meg, hogy az alvásunk is ugye nagyon fontos, mert ha nem tudom kipihenni magam hosszú távon annak megint egy újabb 
következménye, van. AZ alvásunknak különböző szintjei vannak, ugye van a könnyűszint, RAM szint, mélyalvás szint. Mindenkinek 
a mélyalvás szintjén azért kellene legalább egy jó másfél-két órát, három órát eltöltenie, mert valóban a szervezet akkor tud igazán 
javítani, tehát regenerálni.  És csak igazán a mélyalvás szinten. És hadd mondjak erre egy példát. Nem tudom, lehet, hogy valamelyik 
adásban ezt el is mondtuk már, hogy a csak egy mobilhívást veszünk, egy mobilhívás  - idézőjelben – akkora sokkot okoz a szervezet 
számára, hogyha azt tudnánk, akkor senki jóformán nem is telefonálna. A lényeg az, hogy bármikor be tud avatkozni a 
génállományba. Oly módon, hogyha valaki látott már egy DNS-t, akkor láthatta, hogy olyan mint a létra, ugye meg van tekerve és a 
létrafokokat ilyen kis úgynevezett bázispárok építik fel. Ezek a bázispárok úgy vannak párosítva, hogy adenin, timin, guanin, citozin 
és ezeknek a váltakozása adja meg végülis majdnem minden egy ilyne DNS-nek a programját. Na most ebből a guaninnek és timinnek 
annyira egyforma a kötési energiája, hogy azt tulajdonképpen semmi fajta számban jóformán nem lehet leírni. Na, most egy ilyen 
külső drasztikus behatásra, mint amilyen egy mobilhívás, ami éri a testünket, bármikor bárhol meg tud történni az, hogy ez a kettő fel 
tud cserélődni a guanin és timin fel tud cserélődni. Ha ez megtörténik, abban a pillanatban létrejön egy onkogén sejt és indulhat is a 
ráknak a programja. Na, most itt van az éjszakának a nagyon fontossága, hogyha én az éjszakában a mély alvás szintjére el tudok 
jutni, akkor az agynak is többek között van egy olyan programja, hogy az összes DNS láncon végigfuttat egy programot és talál egy 
ilyen törést vagy szakadást, vagy ilyen cserét, levágja és kijavítja. De még egyszer hangsúlyozom, csak a mélyalvás szinten. De ha 
önök viszont nincsenek védve, tehát ott van ezek a terhelések, akkor még egyszer mondom a szervezet csak azzal foglalkozik, hogy 
ezeket a terhelések által egyensúlyban tudja tartani a szerveztet. És ha ezzel foglalkozik a szervezet, akkor a mélyalvás 
tulajdonképpen soha nem fog tudni megvalósulni. Ezek a javítások soha nem fognak megtörténni.  És ha ez így megy tovább, akkor 
72 órán belül akár ilyen elváltozásnak, egy mutációnak már következményei vannak.  Gondolom sejti mindenki hogy milyen. Másik 
itt említettem ugye azt a bizonyos testfeszültséget. Ugye a következő ennek a lényege, hogy akár az elektromágneses hullámokról 
beszélünk, ugye az elektromágneses sugárzás az elektromágneses hullámokról van szó, ugye két spektruma van neki. Van egy 
elektromos része, ami terjed hullám formájában és arra merőlegesen kilencven fokban a mágneses része, hurkot alkotva, ez az 
elektromágneses sugárzás. És ez hordja vissza nekünk az információt telefontól ide telefontól oda. és az egyéb ilyen vezeték nélküli 
berendezésektől. Na, most ennek a mágneses spektruma, tulajdonképpen a bőrünkhöz érve a szervezetünk folyamatosan feszültségéé 
alakítja a mi bőrünk át. Tehát még egyszer mondom az elektromágneses hullámokat a mi bőrünk folyamatosan feszültséggé alakítja 
át. Ezt lehet mérni kedves nézők, sőt ha valamikor mi mérésen vagyunk, akkor segítünk is hogy meg tudjuk mutatni annak az 
illetőnek, hogy erről beszélünk amikor testfeszültségről beszélünk. És amikor hozzáér akár a derékaljhoz vagy akár a földelő alátéthez 
ezt a testfeszültséget abban a pillanatban két-három másodpercen belül a szervezetből ki tudjuk vezetni és i tudunk egyenlíteni. 
Mellette pedig a szabad elektronok teszik a maguk dolgát, az egyensúlyi dolgát. A másik pedig visszatérve ezekre az elektromágneses 
hullámokra tulajdonképpen ennek a folyamatos feszültségalakításnak a következménye az, hogy a szervezetünk folyamatos 
stresszként éli ezt meg. Tehát ez egy fiziológiás stressz, ami azt jelenti, hogy a stressz ugye mit is jelent, hogy vagy küzdjél vagy 
meneküljél.  De ugye ezt mi ezt egyiket se tesszük meg, hanem tesszük továbbra is a feladatunkat. Viszont a szervezet a stresszt úgy 
éli meg, hogy a mellékvese által ugye adrenalint nyom be a vérünkbe, ami aztán megemeli a pulzusszámot, megemeli a vérnyomást. 
És ha ez folyamatosan fennmarad, akkor ennek a a következménye ez a rengeteg szív-és érrendszeri problémái. A másik, meg az 
egyik adásban majd úgyis látni fogják, a Vince János professzor egy nagyon érdekes kísérletet tett, az orvosoknak a segítségével. 
Bement egy kórházba egy kardiológiai vizsgálatot végeztetett el magán, úgy hogy a mobiltelefonját félretette, megcsinálták ezt a 
vizsgálatot, és úgy is, hogy amikor a mobiltelefont oda vette maga mellé.  Egy hívást kezdeményeztek, abban a pillanatban az EKG 
görbéje teljesen megváltozott. Tehát kedves nézők ennyire kellene fontossá tenni, azt hogy a mobiltelefonomat mennyit használom, 
hogyan használom, hol töltöm vele az éjszakát meg egyebeket. Most tessék elképzelni, hogyha valaki éjjel nappal a mobiltelefonjával 
él alszik, akkor annak mi lesz előbb utóbb a következménye. Megúszhatatlan, hogy valóban a szíve ennek ne legyen áldozata, 
megúszhatatlan az, hogy ez előbb utóbb ezek a stresszes állapotok ne tudjanak megvalósulni, és ha ezek a stresszes állapotok 
megvalósulnak, akkor pedig annak sajnos már élettani következményei vannak. Kedves nézőink a termékeink mindezektől 
mentesítenek és ezt továbbra is tartjuk, és akik ezt használják azok alá is tudják ezt az egészet támasztani. Az árakkal kapcsolatosan 
annyit szeretnék önöknek elmondani, tettünk ugye mi az év végén egy kellemes ajánlatot, ezt csak annyiban változattuk meg, hogyha 
valaki egyesével rendel, tehát egy alátétet vagy egy derékaljat rendel, akkor a régi ár visszaállt. de ha már kettő alátétet vagy kettő 
derékaljat rendel akkor maradt azt a bizonyos az év végi kellemes ár. Ugyanígy van a csomagárainkkal is, ha valaki rámegy a 
futócsíkon látható www.foldelnijo.hu weboldalunkra, akkor láthatja ezt részletesebben, hogy valóban ezek a csomagárak semmit nem 
változtak, tehát mindenkinek szeretnénk továbbra is segítséget nyújtani, hogy ezek a termékek az életében valóban segíteni tudjanak. 
Kedves nézők az elérhetőségeinkről annyit szeretnék mondani, hogy továbbra is várjuk önöket telefonon, a hívásaikat, nagyon sok 
mindent ott meg tudunk beszélni. Akár a mérésekkel kapcsolatosan, már nagyon sok kérdés elhangzik mérésekkel kapcsolatosan, 
hogy hogyan is történik. Kedves nézők az adásban nem célom az, hogy a mérésekre egy adást rászenteljünk, bár lehet, hogy majd 
egyszer rá fogunk térni. Bár nagyon fontos lenne, hogy mindenki meg tudja, hogy az ő környeztében ahol tölti a napjait, éveit, az 
milyen terhelt az ilyen elektromos és rádió frekvenciális sugárzásoktól és egyebektől is természetesen. Tehát azért lenne nagyon 
fontos mindenkinek az ilyenfajta tisztába tétele, hogy nekem kell-e az ilyentől félnem vagy nem kell félni tőle. És ha kell, akkor van 
rá megoldás, akkor meg tudjuk az egészet oldani. Sokszor higgyék el akár fillérekből is ezt az egészet össze lehet hozni. Tehát 
továbbra is az elérhetőségen várjuk az Önök ívásait. Az internet a csomagárakat meg lehet tekinteni. Különösebben nem változtattunk 
tehát maradtak a karácsonyi árak. Kedves nézők a mai adásunk ennyi fért bele, ahogy megígértem ezeket a képi anyagokat én pótolni 

http://www.foldelnijo.hu/
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fogom, mert megérkeztek, tehát itt van nálunk. Csak még egyszer mondom ma sem tudtuk összeállítani, mert laptopról kellett volna 
ezt az egészet megmutatni, de egy kicsit nem is lett volna olyan éles, így aztán megbeszéltük itt a technikai kollégákkal, és le fogom 
adni, ők pedig feldolgozzák, és legközelebbi adásban, élesben ezt Önök is meg fogják tudni látni. Kedves Nézők én megköszönöm a 
mai napi türelmüket, az isten áldja Önöket. 
 
B. Tematikus műsor (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK) 

1. 2013.01.26. 
Jó napot kívánok kedves nézőink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket én Gyűrűsi József vagyok és az Elektrosokk című műsort 
fogjuk ebben az évben elindítani. És én mindjárt itt az elején szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az 
ECHO televízió vezérigazgatójának, Niki Tímeának és a munkatársainak, hogy ezt a műsort számunkra létre tudták hozni. Magyon 
szépen köszönöm. Szeretném azzal kezdeni kedves nézők, hogy ezt az Elektrosokk című műsort, mi azért hoztuk létre, azzal a 
szándékkal hoztuk létre, hogy végre valahogy egy olyan dologról tudjunk beszélni a kedves nézőknek, ami eddig valahogy úgy el volt 
hallgatva vagy nem úgy beszéltünk róla, ahogy kellett volna. Miről is van szó? Én az elmúlt évben, tehát 2012-ben nagyon sokszor 
voltam a Béky tanár úrnak a meghívott vendége, ott elkezdtük tulajdonképpen a földeléssel, az elektroszmoggal kapcsolatos 
ismertetőnket. De valahogy úgy igazából soha nem tudtuk kibeszélni ezt az egészet, amennyire kellett volna, hogy minden néző ezt az 
egészet valahogy meg tudja érteni. Miről is van szó? Körülbelül tizenharmadik éve, mi már az úgy nevezett épület, építés és környezet 
biológiával foglalkozunk, aminek ha nagyon röviden el akarnám mondani a definícióját, akkor arról szól, hogy vannak az épületek és 
mindig vannak a benne élők, benne lakók. A kettőnek mindig van egy kölcsönhatása. Na, mi ezzel a kölcsönhatással foglalkozunk. És 
ez a tulajdonképpen a kölcsönhatással foglalkozás egy tudományág. tehát nem ezotériával fogunk foglalkozni, hanem itt számokkal, 
értékekkel, mértékegységekkel meghatározott dolgokról fogunk beszélni. És ami egy kicsit mindig zavart engem ebben az egész 
elektromosságban, meg mi munkákban, hogy ebben, főleg akik kicsit pragmatikusabb emberek voltak, tehát gondolok itt az 
elektromérnökökre, műszaki mérnökökre, satöbbi. Mindig egy kicsit ebben az egész témában szkeptikusak voltak. Ugye azt 
mondtam, hogy tényekről beszélünk, tehát itt nem ezotériáról beszélünk, tehát a mi munkákat nyugodtan hívhatjuk itt evidence based 
practice, ha nagyképűen szeretném mondani, tehát a tényeken alapuló gyakorlatról mondanám. És itt nem lehet az, hogy nem hiszek 
benne vagy valami problémám van az egésszel. Na, ezt szeretnénk itt a kedves nézőknek kibontani, megismertetni. A másik meg, ha a 
médiáknál tartunk, ha megengedik a kedves nézők egy pillanatra még. Nagyon sokszor elhangzottak evvel kapcsolatos témák. Mindig 
egy ilyen kis szerénységgel beszéltek erről a nagyon fontos dologról, hogy hátha nem igaz, még ezt hátha meg hátha, meg hátha. 
Nagyon sok ilyen elhangzott és akkor egy ilyen, az emberek számára egy teljesen ilyen ismeretlen dologról kellett beszélni. Miről van 
nevezetesen szó? Ha az épületbiológiát kibontjuk, akkor tulajdonképpen egyik legerőteljesebb szegmense, hogy úgymond, az úgy 
nevezett elektromos áram által okozható zavaroknak a sokasága. Ezzel fogunk majd foglalkozni legfőképpen sokat. A másik, ami 
ebbe a körbe tartozik a Földnek a geo mágneses értékei, amit megint helyre kell tenni nagyon sok minden dolgot. És itt még csak 
zárójelben had mondjak el annyit, hogy az elmúlt évtizedekben itt a pálcákkal, ingákkal nagyon sok zavart okoztak az embereknek a 
fejében, tehát ezért mindenképp egy egész adást szeretnék erre az egészre szánni, hogy valójában itt igazából miről is kell itt beszélni, 
és miről is kellene védekeznünk egyáltalán. A másik idetartozó, az természetesen ebbe a körbe még a radioaktivitás, az 
elektrosztatikusság, ide tartozik a különböző anyagoknak a kipárolgása, kisugárzása. Tehát mindezekkel adásonként fogunk 
foglalkozni. Én most az első adásba direkt nem hívtam egyetlen vendéget sem, hogy ezt az egészet önöknek valahogy fel tudjam 
vezetni. Hogy az elmúlt, vagy a következő időszakokban miről fogunk beszélni adásonként. Hívni fogok vendégeket, olyan tudós 
embereket, meg olyan egyetemi tanárokat, akik ezt az egész munkánkat a háttérből tudományosan alá fogják támasztani. Mindjárt 
februárban lesz egy érdekes vendégünk, egy izgalmas téma kapcsán, szeretettel várom már most előre önöket erre az adásra is és 
mindjárt kezdjük ezzel az elektromossággal, ugye az a címe a műsornak is, hogy elektrosokkk. Három kával tehát nem véletlenül, 
mert valóban egy olyan dologról kell nekünk beszélni, amit senki nem lát. Nincsen színe, nincsen szaga, nem tudjuk megfogni, 
nincsen íze. Így aztán meg mondom őszintén ezt az egészet, az emberi elme már nem is nagyon fogja, nem is nagyon foglalkozik 
vele. Pont ezért mert nem látjuk, nem tudjuk megfogni. Pedig van, és nem akármilyen erővel van itt a nyakunkon. Sőt had mondjam el 
ha megengedik a kedves nézők, hogy elértük ebben az egészben, tehát az elektromosságban, egyébként úgy ment be a köztudatba 
hogy elektroszmog, hogy elértük azt a lélektani határt inkább így mondanám, amikor már egyszerűen ennek a következményeit nincs 
olyan ember ebben az országban, meg talán a világon se, aki ezt meg tudná úszni. Egészség illetve egyéb vesztés miatt. Ugye azt 
mondtam, hogy elektroszmog. Tessék elképzelni kedves nézők, nem is olyan régen az egyik televíziós csatornán láttam egy olyan 
műsort, ez egy vidéki televízió volt had mondjam el, ahol megkérdezték a nézőket. Ki mentek az utcára, hogy tessék mondani mi az 
az elektroszmog. Körülbelül olyan 15 nézőt kérdeztek meg, egyetlen egy ember nem tudta a választ. Persze én kipróbáltam utána, volt 
egy előadásom egy helyen, körülbelül olyan 250-300 ember volt ott a meghívott vendégek között, ott abban a kultúrotthonban. 
Szintén föltettem ezt a kérdést, az elsők között ezt a kérdést, hogy tessék mondani mi az elektroszmog. Egyetlen egy ember tartotta fel 
a kezét, aki tudott erre válaszolni. Ami úgy nagyjából megfelelő volt a válasz. Na, most tessék elképzelni körülbelül 250-300 ember 
meg nem. És ez nagyon-nagyon nagy baj. És pont ezért szerettük volna kérni ezt, hogy most végre tisztázzuk ezeket a dolgokat. Olyan 
szinten, ahogy valóban megérdemli ez a téma, ez a témakör. És akkor én mindjárt válaszolnék, hogy ne hagyjuk ezt a kérdést nyitva, 
hogy mi is ez az elektroszmog. Ha megengedik a kedves nézők, megint csak visszamennék, egy kicsit a rég múlt időkre. Méghozzá 
1905-re volt egy olyan úgy nevezett klimatológiai kongresszus, ahol a világon először foglalkoztak a füsttel és a köddel. Ugye ez 
angolul a füst az smoke-ot jelent, a köd pedig azt jelenti, hogy fog. Na, most ennek egy összeolvasztott változata lett a smog szó, amit 
tulajdonképpen átültettek, végülis a szinonimája az elektromos és elektromágneses tereknek a szennyezettségére, és ebből lett 
tulajdonképpen az elektroszmog. Azért nem tetszik nekem megmondom őszintén ez a szó, hogy elektroszmog, mert a szmogot azt 
látjuk. Ugye említettem a másik azt pedig nem, épp ezért az emberek nem foglalkoznak vele. A másik legnagyobb probléma ezzel az 
egész elektrosokkal és elektroszmoggal, hogy az iskolában se tanították ezt nekünk meg. Gondolok itt arra, hogy ha elmegyünk itt egy 
egyetemi szintig. Azt hiszem vissza tud mindenki elékezni, hogy az elektromosságot amikor foglalkoztak és tanították nekünk, akkor 
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az égadta világon mindent, az összes definíciót, az összes törvényt, számításokat, de azt hogy az elektromosságnak van egy olyan 
természete és ennél jobb szót nem tudok mondani mint a természet szó, amit ha nem fogunk mi emberek élőlények tiszteletben 
tartani, akkor ez minket akár meg tud betegíteni. Tovább megyek akár meg tud ölni. És most sajnos ebbe a korba csöppentünk bele, 
ennek a kornak a napjait éljük. Ugyanis valóban elért egy olyan óriási mértéket ez a háttérben, ez a mesterséges háttérsugárzás. Hogy 
még egyszer mondom nincs olyan élő szerezet, akinek ne lenne ennek valami élettani következménye. Rögtön hozzátenném, hogy az 
élettani következményeket ezek az elektromosságok, soha nem követetlenül okozzák, hanem mindig közvetetten idézi kelő a 
problémákat. Ezeken szépen majd végig fogunk menni mindegyiken, minden egyes ilyen tételen, hogy valóban mik ezek a tételek. A 
másik nagy zavar ebben az egész elektromosságban, azt ugye egyszer mondtam, hogy nem tanították meg. A másik pedig hogy 
tulajdonképpen meg kell említeni most itt két szakmát, az egyik az orvoslás a másik a műszaki ember, tehát az elektromérnök, a 
műszaki mérnök. Ami azt jelenti, hogy a műszaki embernek nem kell megtanulnia az élettant. Tehát nem kell ő neki tisztában leni 
azzal, hogy egy emberi szervezet hogyan működik, sajnos. Az orvosnak, ha azt említjük, pedig nem kell tisztában lenni, hogy mik 
azok a műszaki paraméterek, amik akármelyik műszaki berendezés esetleg tud tenni. A kettő között, tehát a két nagy csoport között, 
hogy így mondám, keletkezett egy vákuum, és mi most tulajdonképpen ebben a vákuumban próbálunk élni, megélni, nem is tudom, 
hogy mondjam ezt, és ennek a következményeivel sajnos naponta szembesülünk. Épp ezért van az, hogy a műszaki vonalon, van 
nekünk egy úgynevezett egészségügyi határértékünk, amit ugye számunkra folyamatosan mondanak, kommunikálnak, ami 
megmondom őszintén köszönő viszonyban sincs azzal, mait az emberi szervezet számára tud tenni, tehát az úgy nevezett biológiai 
hatásokkal szemben. Gondolok itt arra, hogy az épületbiológia, csak egy példát hogy mindenki számára érthető legyen mit akarok 
mondani, ha épületbiológiáról beszélünk, az ottani adatokat vesszük és az ottani meghatározott értékekről beszélünk, akkor 
tulajdonképpen ha éppen a mobilsugárzásról akarnánk beszélni, akkor mindenkinek az a célja, hogy elérje azt, amit az osztrákok 
elértek. Azt a mikrowatt/négyzetmétert fogok most mondani, ott az osztrákoknál a lakásoknak az értéke egy mikrowatt/négyzetméter. 
Kint a természetben, tehát kint az utcán 20 mikrowatt/négyzetméter. Na, most ez nálunk, itt Magyarországon jelen pillanatban ez 
10.000 mikrowattnál kezdődik és a megengedett határérték körülbelül a 2.000.000 mikrowatt/négyzetméter. Nem tudom a kedves 
nézők látják-e a kettő közti különbséget. Hogy valóban ott mennyi egy érték és itt mennyi egy érték. Jelen pillanatban sajnos itt az 
épületbiológia meg a környezetbiológia nagyon gyenge lábakon áll. Nagyon kevesek vagyunk ahhoz, hogy hallassuk annyira a 
hangunkat, hogy el tudjuk végre érni azt, amit az osztrákok elértek. Ezzel kapcsolatban szeretnék itt a kedves nézőknek megemlíteni, 
hogy amit én most az önök számára itt szeretnék elmondani, meg mondok, számunkra íródott egy könyv tavaly, 2012-ben dr. Gerhard 
Hacker nevezetű professzor részéről, és pont olyan oknál fogva, hogy végre tisztázzuk ezt az egész kérdéses dolgot, hogy ez az 
elektroszmog egyáltalán tényleg árt nekünk vagy csak túllihegjük ezt az egészet. Ez a professzor kint Ausztriában, tulajdonképpen az 
orvosi határesetek intézetének a főigazgatója. Nagy hezitálás után végül is elfogadta ezt a felkérést. És azzal a feltétellel, hogy 
mindenféle szakmát oda gyűjtött maga mellé. Tehát itt elektromérnököket, műszaki mérnököket, biológusokat, kémikusokat, 
mindenkit, aki egyáltalán megszólítható ebben a témakörben és együtt közösen végezték el azokat a vizsgálatokat, aminek végülis 
szummája lett ez a könyv, aminek a címe az Egészség új dimenziója címmel. Ebben összefoglalja, azt hogy valóban az elektroszmog, 
amit majd el fogunk szépen lassan az adásokon keresztül mondani a kedves nézők számára. Annál sokkal nagyobb a baj, mint amit mi 
majd elmerünk mondani. Tehát ebben a könyvben nyomon követhető. Tudományos alapokra helyezve ezeket a vizsgálatokat. És 
ennek van egy magyarországi lektora, aki tulajdonképpen, amikor a fordítás megtörtént, hogy valóban megfelelően történt-e a 
fordítás. Én mindenképpen a következő adásunkra ezt a professzor asszonyt szeretném meghívni ide. Azért, hogy valóban, amit itt 
állítunk, amit itt mondunk, az valóban tudományosan is alá legyen támasztva. Ez az egyik. A másik pedig ugye említettem, hogy az 
embereket a természetgyógyászat ernyője alatt itt a radioesztéziával egy kicsit, hogy finoman mondjam megzavarták az emberek fejét. 
Gondolok itt arra, hogy nincs olyan lakás talán Magyarországon, ahol valaki azt mondja, most egy lakásmérés történik, akkor ne arra 
gondoljon, hogy jön egy ilyen pálcával, ingával egy ilyen úriember vagy egy hölgy és akkor a kockás papírján mindenhova majd 
valószínűleg valamilyen vonalakat be fog rajzolni. Biztos, hogy fog találni abban a lakásban vízeret, ha van, ha nincs és akkor 
tulajdonképpen jól végzett munka után szépen ott hagyja azt a családot. Megmondom őszintén ennél nagyobb problémát senki nem 
tudna okozni, mint az ilyen fajta mérésekkel. Ezt mindenképpen helyre kell tennünk, ehhez szintén fogok hívni egy olyan szakembert, 
aki valóban ezt az egészet tudományos szinten nekem majd segít alátámasztani. Mert egészen másról van szó és egészen másról 
kellene beszélni. Nevezetesen nagyon röviden, csak ebből is egy pár mondatot, hogy legyen fogalma mindenkinek azt, hogy miről 
fogunk majd ebben a témában is beszélni. Ugyanis arról kellene valóban beszélni, hogy a földünket körbe öleli egy természetes 
mágnesesség, természetes magnetizmus, ami ezt a föld nevű bolygónkat is nagyon sok mindentől meg tudja védeni, meg tudja óvni. 
Meg minket is éltet, mert ha nem lenne, akkor mi se lennénk. Tulajdonképpen a természetes háttérsugárzásnak egy fontos fajtája ez. 
Ennek viszont aztán vannak értékei, meg vannak torzulásai. Ha értékekről beszélünk, akkor meg fogjuk mutatni a tihanyi 
obszervatóriumnak azokat a jelentéseit, amit én minden egyes munkám alkalmával elmegyek ilyen mérésre, tehát épületbiológiai 
mérésre, akkor mindig lekérem az aktuális értéket. Hogy legyen összehasonlítási érték vagy mód arra, hogy egy adott helyen, éppen 
egy lakásban, aki az illető ott fekszik, azon a fekhelyen mekkora az éppen aktuális mágneses érték. ÉS ez a fontos, megmondom 
miért, mert tulajdonképpen az elmúlt időszakban jó alaposan agyonbetonoztuk a lakásainkat, tele raktuk vasakkal, tehát vasbetonnal, 
és ez óriási mértékben tud torzulásokat okozni a legszűkebb környezetünkben. Tehát ezért nagyon fontos az épületbiológia, hogy 
abban a térben ahol én élek, ott valóban milyen körülményeket tudok teremteni. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos témája lesz 
majd a beszélgetésünknek, a következő adásainknak és az a tervünk, hogy szeretnénk szétbontani minden egyes témát. Tehát amikor 
majd elkezdjük a következő adásban, akkor csak mondjuk kimondottan egy hálószobában, mik azok az anomáliák amik ott problémát 
okozhatnak. Nagyon nagy ez a terület, tehát nagyon nagy az a terület, amivel mi szeretnénk önöket tájékoztatni. ÉS azt is szeretném 
ehhez a tájékoztatáshoz hozzátenni, hogy nem ijesztgetni szeretnék egyetlen nézőt sem. Tulajdonképpen csak tényeket szeretnénk 
közölni, de mindig mindenkor meg foguk adni a megoldást is, lehet, hogy talán ezzel kellett volna nekem is kezdenem, hogy bármiről 
fogunk itt, bármilyen témakörben fogunk itt az adásban beszélni, mindegyikre van, majdnem azt mondom filléres megoldás. Ezeket a 
megoldásokat mindig meg fogjuk mondani, de ha valaki nem tudja megjegyezni, mondanák akkor most két telefonszámot nagyon 
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gyorsan. Az egyik a 0620…. a másik az egy vezetékes, az pedig 0690….telefonszámon mindig Önöknek mindenfajta kérdésre én 
válaszolni fogok és válaszolni tudok. Mindenre, tehát lényeg az, hogy amiről beszélni fogunk, ami itt el fog hangzani, az nem azért 
fog elhangzani, hogy önök itt megijedjenek ettől, hanem hogy valóban erre megoldást találjanak. Nagyon-nagyon sok olyan egyszerű 
megoldások vannak, hogy higgyék el, mondok egy példát. Egy egyszerű konnektorban lévő dugóaljnak, ami egy berendezést 
működtet, annak a megfordítása néha életeket tud menteni, bármilyen hihetetlenül is hangzik ez. Mert meg fogjuk mutatni és be 
fogjuk bizonyítani majd. Műszerekkel és ez a másik nagyon fontos, hogy a műszerekkel. ÉS még egyet itt had jegyezzek meg, hogy 
szeretnék én egy iskolát is indítani hamarosan, megtanítani azokat az érdeklődőket, akiknek van erre egy kis fogékonyságuk és 
affinitásuk. Elkezdünk egy iskolát indítani, hogy valóban minél több ember számára el tudjuk juttatni ezeket az információkat, mert 
még egyszer mondom nagyon nagy a baj. Soha életben még ennyi beteg kisgyerekkel még nem találkoztam. Nem tudom említettem-
e, ugye 13 éve foglalkozom ezzel, 13 éve járom én a lakásokat. Járok az embereknél, és én jóformán sajnos a munkámnak 
következtében legtöbb helyen csak oda jutok el ahol már van egy beteg. ÉS mindig ezek a főszereplők ott vannak. Tehát ezek, amiről 
beszélünk, az elektroszmog és a társai. Ez azért fontos, mert ha ezeket meg tudjuk szüntetni, ki tudjuk iktatni az önök életéből, hogy 
ne legyen ott teherként az önök szervezetére. Akkor higyjék el egész más az egészségügyi állapotuk is, és ha ne add isten van 
valakinek valamilyen egészségügyi problémája abba na pillanatban egész másképp működi ka gyógyulási szintje is. Másképp 
működnek a gyógyszereknek a hatása, másképp működnek az egyéb gyógyászati kiegészítőknek a működése. ÉS sajnos ezt nagyon 
nehezen tudom megértetni akár az orvosokkal, akár a természetgyógyászokkal azt, hogy mekkora fontossága lenne annak, hogy 
ezekkel először alapot csinálok a beteg számára, hogy ezeket kiiktassuk az ő életéből és akkor utána szépen fel lehet építeni bármilyen 
protokollt. Nem megy, nem tudom miért, épp ezért szeretném az önök számára ezt most elmondani az adásokban. Tehát egyszer ebbe 
az oktatásba szeretnék nagyon sok embert várni, bevonni, nagyon sokan jelentkeztek már had mondjam el, erre az iskolára. ÉS úgy 
néz ki, hogy február végére, március elején sikerül elindítani ezt az oktatást, hogy egyre szélesebb körben tudjuk mindenki számára, 
objektíven megismertetni ezeket a problémákat. Egyet még had említsek meg még itt az elektroszmog okán. Ami hogy mindenkit 
érint ez az egész dolog. Asszem Magyarországon nincsen olyan család már, olyan családtag, akinek ne legyen mobiltelefonja. Sajnos 
ezt a világot éljük, és én mindjárt szeretnék itt rögtön egy nagyon fontosat bejelenteni, hogy amikor itt az elektroszmogról beszélünk, 
a telefonokról fogunk nagyon sokat beszélni, hogy megtanítjuk mindenkit arra, hogy hogyan kell ezeket a számunkra fontos dolgokat 
– mert fontosak ezek a berendezések – úgy kezelni, úgy használni, hogy az is tegye a dolgát, de és mi is maradjunk azért 
egészségesek, és maradjunk fittek naponta. Ne pedig úgy legyünk, mint jelen pillanatban, hogy sajnos nagyon soka az enervált és 
fáradt ember. És itt bármilyen hihetetlen ezek óriási szerepet játszanak az életünkben, hogy ilyenek legyünk. A másik, hogy a 
gyerekeket itt említettem, a legeslegkiszolgáltatottabb kis generáció jelen pillanatban ezeknek a technikai csodáknak. Had mondjak 
megint, lehet, most egy kicsit külföldre fogok mutogatni. Én jártam Németországban ahonnan tulajdonképpen ezt az egész rendszert 
behoztuk, ahol nekünk az épületbiológiát megtanították. Ott többek között had mondjam el hogy az általános iskolákban ezeket 
tanítják, amit most szeretnénk a televízión keresztül önöknek átadni. Tehát itt megint csak arra szeretnék utalni, hogy ennyi a 
különbség egy német gyerek meg egy magyar gyerek között. magyar gyerek között, mi járjuk az iskolákat is meg a középiskolákat, 
meg az általános iskolákat is azoknál az igazgatóknál, akiknek van egy kis affinitásuk szintén arra hogy a gyerekeket ilyen 
szempontból is tudjuk tájékoztatni. És higgyék el, hogy a gyerekek óriási mértékben fogékonyak ezekre az előadásokra, az 
elhangzottakra legfőképpen. Had mondjak egy példát, nem is olyan régen voltunk mi Mátrafüreden egy erdész szakközépiskolának 
tartottam ott egy előadást. ÉS körülbelül 3-400 gyereket hívtak meg oda az aulába. ÉS féltem is tőle ettől az adástól, megmondom 
miért, ugye ez a 17-18 éves korosztály az, aki mindent tud, tehát mi felnőttek nagyon keveset tudunk újat mutatni az ő számukra, meg 
mondani az ő számukra. Viszont annyi a háttéranyag a számunkra. Tudtam olyan filmeket, olyan diákat bemutatni ezeknek a 
gyerekeknek, hogy szó szerint mondom sokkoltuk őket, mint ahogy a címűnk is az. De nem is az volt a lényeg, hanem hogy rá egy 
hétre engem a nevelő felhívott, hogy képzeljem el, hogy két vagy három napon keresztül ezek a gyerekek egyfolytában erről 
beszéltek. Most ebből az a lényeg, hogy tulajdonképpen semmi mást nem kellene csinálni, minthogy a gyerekeket egy kicsit 
megpiszkálni és meg tudnánk nekik mondani valóban azt, hogy ezt a technikát, hogy kell valóban úgy alkalmazni, hogy ne legyen 
nekik következmények. Mondom én ezt azzal az aggodalommal, hogy sajnos rendkívül sok beteg gyermekünk van. Nagyon szomorú 
tény ez. Bármilyen hihetetlen kedves nézők, ha hiszik, ha nem, ennek a jó része köszönhető ennek a sok elektromosságnak ami körül 
veszi őket. Végig fogunk rajta menni, hogy általában egy fiatlanak mi minden tud lenni az ő kis szobájában. Tehát a számítógéptől 
elkezdve, a telefontöltéstől elkezdve, valóban az össze vissza telefonálástól elkezdve. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen fiatalnak 
nem marad arra ideje, hogy mondjuk, éppen megismerje a természetet. Elvesszük a gyerekektől ezt a lényeget és függővé tettük őket 
magyarul. Nem is olyan régen hallottam egy olyat, olvastam, hogy pont azok aggódtak a Szilikon völgy lakói, hogy mit szabadították 
rá az emberiségre. Azt szabadították rá, mondok egy példát, ha mondjuk valaki reggel a mobiltelefonját otthon hagyja akkor képes 
inkább a munkából elkésni vagy bármit elkövetni, akkor is inkább vissza megy a mobiltelefonjához, nehogy ott egy napot el tudjon 
nélküle tölteni. Tehát függővé tettek bennünket, és ennek, ha akarjuk, ha nem következményei vannak most már. Élettani 
következményei vannak most már. Rengeteg olyan bizonyítékok vannak a kezünkben, tehát tulajdonképpen, tudományos, lektorált 
bizonyítékok, amik mindezeket bizonyítják. Tudom, hogy nagy a baj, mert a másik oldalon, a hivatalos közleményekben egész más 
szerepel, hogy ezek semmi fajta problémát nem okoznak. Én ezzel kapcsolatosan, hogy valóban komollyá tegyük ennek a műsornak a 
figyelését, vagy az elmondandókra való odafigyelést, egyetlen ábrát önöknek had olvassak fel. Nem fogom mondani, hogy melyik az 
a cég, amitől ez az úriember kiszakadt. Ez egy vezető beosztást töltött be egy informatikai cégnél, amit a következő kommunikációt 
tette föl a világhálóra és ebből szeretnék felolvasni egy pár mondatot, nem az egész levelet csak egy pár mondatot. Következő: 
Bizonyos cégnél való munkám során két legnagyobb üzleti szegmens, tehát a vezetékes és a mobiltelefon környezeti részlegének a 
vezetőjeként, az összes környezeti szempontot figyelembe kellett vennem, egyetlen kivétellel ez az elektromágneses sugárzásnak a 
hatása. Ezen a különleges területen speciálisan kinevezett szakértők dolgozhattak, akik a cégvezetésnek mindig pontosan azt mondták, 
amit hallani akartak, hogy a sugárzás nem káros az egészségre. De idővel összegyűltek azok a tények, és nem ezt mutatják. A 
szakértők sem ostobák. És a cégvezetés sem az. Ezermilliárd dollárok, azonban amiket az adótornyokba beleöltek, olyan hosszú 



64 
 

működést követelnek, amilyet csak lehet. Ezért szükség volt egy stratégiára mait majd pontosan követnek, és ez a stratégia a 
következő. Ebből csak egyetlen egy mondatot szeretnék felolvasni. A legfelsőbb cégvezetésnek kell egy szakértő csoport, akiben 
megbízhat, hogy mindig helyesen beszél, hogy a mobiltelefon, a mobilátjátszók és társaik teljesen ártalmatlanok. Ennek van még sok 
folytatása, nem akarom itt az egész adásban felolvasni. De lényeg viszont hogy arra szeretettem volna ezzel rávilágítani, hogy a mi 
munkánkban is mondtam vannak értékhatárok, tehát egészségügyi értékhatárok, amik arról szólnak, mait az emberi szervezet még el 
tud viselni aztán már nem. A másik oldalon viszont valóban azokat az igényeket teljesítik, amit tulajdonképpen megkövetelnek tőlük, 
amiért kapják a fizetésüket, és a kettő még egyszer mondom, köszönőviszonyban sincs egymással. Ezt a kettő hidat kellene nekünk 
valahogy úgy áthidalni és ezért szeretnék eljutni oda, hogy a kedves nézők fogják megtanulni, hogy ezt az egész világot hogy, kell 
kezelni, hogy kell úgy csinálni hogy önök is egészségesek maradjanak és ez az egész világ is tegye a dolgát. Ennyit szerettem volna 
az első adásban elmondani önöknek, várom a következő adásban is önöket, addig is vigyázzanak magukra! 

2. 2013.02.23. 
Gyűrűsi József: 
Köszöntöm Önöket, kedves hölgyeim és uraim! Ez az Elektrosokk című műsorunknak immár a második adása. És én nagyon szépen 
köszönöm, először is itt a műsor elején szeretném megköszönni, azt a nagyon sok telefont, amivel bíztattak bennünket, hogy valóban 
folytassuk ezt a műsort, mert szükség van rá.  Nagyon szépen köszönöm. A másik, amivel nagyon sokan kerestek a telefonokon, ugye 
bejelentettük az elmúlt adásban, hogy tanfolyamot szeretnénk indítani az elhangzottakkal kapcsolatosan. Csak annyit szeretnék ehhez 
hozzáfűzni most jelen pillanatban, hogy március 18-ig fogadun kel jelentkezéseket, és ha kellő létszámú lesz ez a jelentkezés, akkor el 
is fogjuk indítani. Tehát ez ilyen szolgálati közleményként szerettem volna ezt itt most elkezdeni. A másik pedig hogy szeretettel 
köszöntöm a professzor urat itt a műsorban. Azért hívtam meg, mert már régóta kapcsolatban vagyunk mi a professzor úrral és én 
segítséget szeretnék kérni a nézők nevében is ahhoz, amivel majd mi itt szeretnénk foglalkozni ebben az évben folyamatosan itt az 
adásokban. Professzor úrral mióta is, lassan már 10 éve kapcsolatban vagyunk. Nagyon sok előadáson vettünk együtt részt, nagyon 
sok élményeink vannak. Sőt a kedves nézőknek had mondjam el, a professzor úrnak köszönhetem, hogy egy olyan tudományos 
hátteret kapott a mi munkánk, folyamatosan, mert készült ugye egy könyv a mi munkánknak a hátterében. Biofizika 24 címmel, amit 
a professzor úr teljes egészében tehát az elméleti hátteret megadta ennek a mi munkánknak. Tehát tulajdonképpen olyan alapot 
kaptunk tőle, amibe tulajdonképpen senki sem tudott eddig a mai napig belekötni. Professzor úr csak tájékoztatásul szeretném önnek 
mondani, hogy az elmúlt adásban végülis felvetettük itt a kedves nézőknek azt, hogy mit szeretnénk itt a nézőknek átadni, hogy 
mekkora bajban vagyunk. És mindjárt kezdeném azzal a kérdéssel, hogy bajban vagyunk professzor úr az elektromossággal és az 
elektroszmoggal kapcsolatosan? 
Prof. Dr. Vincze János 
Tisztelettel megköszönöm Gyűrűsi József kollégának a meghívást az adásba. Tisztelettel üdvözlöm a tv nézőit! És a feltett kérdésre 
egy szóval, vagy egy rövid tőmondattal azt kell mondanom, hogy bajban vagyunk. Ha valósan megnézzük a lakosság átlagos 
életkorát, akkor minket folyamatosan félrevezetnek. Mégpedig miért? Az lemúlt évtizedekig számolni kellett a első- második 
világháború áldozataival és ezért ténylegesen a lakosság átlagéletkora alacsonyabb volt. Akik viszont nem estek áldozatul, ha csak 
azoknak néznénk meg az átlagos életkorát, akkor az a döbbenet születne mindenkiben, hogy az átlagos életkor nem növekedett. 
Hogyhogy nem növekedett? Amikor felfedezték az antibiotikumot, rengeteg új orvos i módszert vezettünk be pontosan mi 
biofizikusok be, amelyek nagymértékben elősegíti a noninvenzív lehetőségeket. Tehát nem kell fel tárni mindig egy betegség esetében 
az élő szervezetet, hanem vizsgálni tudjuk komputer tomográffal, mágneses rezonanciával. Akkor hol ment el? Hát többek között 45-
től mostanig a lakosság terhelése elektromosság szempontjából, gondoljunk arra, hogy akkor a lakások 70%-ban még villany se volt. 
Semmilyen villamossággal kapcsolatos készülék nem működött a világon. Ma a lakosság testén ott vannak a mindenfajta telefonok 
meg egyéb készülékek, benn van a rádió, televízió, minden elektromossággal működik, tehát a terhelés az sok ezerszeresére 
növekedett. Hát a mi agyhullámaink azok olyan picinyek, olyan kis intenzitásúak. Hát gondoljuk el azok a sejtek 10-20 mikrométer 
nagyságrendűek, szabad szemmel nem is látható. Milyen erősségű hullámokat tudnak ki adni? Akkor egy ilyen készülék, régebben 
működtek a televíziók 25-30 000 volttal, össze se lehet hasonlítani. ÉS véleményem szerint ezért vagyunk bajban, mert az átlagos 
életkor, amely kéne a 120 év felé tartson, nem növekszik, pont ilyen…  (Gy. J.: Sőt újabban megint csökken.) Valószínű, ugye, hogy 
azért mondom, hogy nem lényeges, hogy gondoljunk abba, hogy Jókai hány évet élt, Kossuth hány évet élt. Antibiotikumok és orvosi 
ellátás nélkül. Tehát ne a 48-49-es kivégzett tábornokos, ezeknek az életkorára számítsuk, akik 10-20-30 évet éltek börtönben és 
akkor meghaltak. Azért csökkent akkor az átlagos életkor nem csak nálunk, hanem máshol is. Tehát bajban vagyunk. 
Gyűrűsi József: 
Igen végülis ez a sajnos a végszó. Professzor úr a másik akkor tulajdonképpen itt a tudományos világ. Miért hallgat ilyen mélyen? 
Mondok egy példát, hogy megint csak hivatkozzak arra, hogy voltunk a legutóbbi ilyen lakossági fórumon, ahol előadást tartottunk. 
És ugye ott is arra hivatkoztak, hogy azt mondták, ugye van ionizációs sugárzás és nem ionizációs sugárzás. Azt mondják, ha nem 
ionizációs a sugárzás, akkor annak nincs olyan ereje, hogy bennünk, a sejtünkben ugye elektront váltson ki. Na, most ez egy tévhit 
ugye jelen pillanatban, valóban egy igaz, de viszont nem erre a mennyiségre, ami jelenleg itt körbevesz bennünket. Had mondjak erről 
a nem ionizációs dologról egy dolgot. Én a múlt héten kaptam egy levelet barátaimon keresztül Oroszországból és ez az úgy nevezett 
nem ionizációs sugárzás elleni orosz védelmi bizottságnak egy levele. Amiben felhívják nem csak Oroszországnak a figyelmét, 
hanem az egész világnak. Tudóstársadalomnak a figyelmét. Ha most már mást nem a gyerekeinket meg kellene menteni. Ugyanis 
ennek a csak egy pár mondatot had mondjak. A történelem során most először fordul elő, hogy a legtöbb gyermek és tinédzser a 
világon folyamatosan ki van téve a mobiltelefonoktól, a mobil átjátszóállomásoktól és az elektromos terektől származó elektromos és 
elektromágneses tereknek a potenciális káros hatásának. Aztán nagyon sok minden van, mert felhívják itt a WHO figyelmét meg 
egyebeket. Többek között még egyet hogy mit tud okozni, tehát az ottani oroszoknak a kutatásai alapján a gyermekek részére ezek a 
sugárzások. Azt mondja a nem ionizációs sugárzás elleni orosz védelmi bizottság véleménye szerint a mobilt használó gyermekeknél 
a következő egészségügyi kockázatok léphetnek fel a közeljövőben, memóriavesztés, figyelemzavar, tanulási képesség és felfogó 
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képesség csökkenése, ingerlékenység, alvásproblémák, fokozott érzékenység a stresszre, megnövekedett epilepsziás hajlamok, 
agydaganatok, és fültornácideg daganatai, ez legfőképp a 25-30 éves kornál. Erre majd mindjárt visszatérünk. ÉS Alzheimer-kór, 
elmebaj, depressziós szindróma és az agyrendszer szerkezetének egyéb degenerálódásai. Ez pedig már a 40-60 év közötti korosztályt 
érinti majd. Aztán persze még hosszú a levél. Fel vannak itt sorolva a korosztályok ez már régóta bizonyított tény, kutatóintézetek 
egymástól függetlenül adják meg ezeket a bizonyításokat, hogy valóban az elektromos áram, itt mindenki csak a hőhatással 
foglalkozik hivatalosan. Az azt jelenti, hogy mekkora az a sugárzás értéke – ezt a kedves nézőknek mondom – a sugárzás értéke, ami 
bennünk mesterséges lázként ugye bennünk 1°C-os hőmérsékletemelkedést okoz. Ugye itt van végülis egy csapda, ugye tudjuk, hogy 
nekünk van egy termosztátunk a szervezetünkben, mai tulajdonképpen a hőszabályozást végbeviszi. Tehát olyan iszonyatos nagy 
érték kell ahhoz, hogy bennünk ez a hőmérsékletváltozás végbe menjen, hogy ki se lehet jó formán mondani. Emelgethetik bőven, ezt 
az úgy nevezett egészségügyi határértéket. Viszont nem beszél senki az úgy nevezett információs hatásról. Nem beszél senki az 
ingerhatásokról. És akkor még egyet én had említsek meg van egy úgy nevezett szinergetikai hatás, ami azt jelenti, hogy az egyik a 
sugárzás a másikat erősíti. Tehát nagyon sok a szereplő ahhoz, hogy minket meg tudjanak betegíteni és én tovább megyek meg 
tudjanak ölni bennünket. És itt megint a legfontosabb a gyermekeknek a szerepe. Nem véletlen az sem, hogy az osztrákoknál a 18 
éven aluliaknak most már kiírták az orvosi rendelőkbe, hogy ne adjanak a kezükbe mobiltelefont. Nálunk meg ovi mobil van. 
Professzor úr ön is ott lakik nem messze a Tűzoltó utcától, hogy lehetne a gyerekeket megvédeni. 
Prof. Dr. Vincze János 
Hát, ugye ha itt megnézzük, amiket felsoroltak itt a levélben. Azon betegség típusok általában nem egy perc vagy nem egy órán belül 
jelentkeznek. Ennek következtében mivel hosszú távú jelentkezés van a kérdés, hogy miért jöttek lére? A különbség az élő szervezet 
és az életlen rendszer között a lényege abban áll, hogy az élő szervezetekben, kumulatív, vagyis felgyülemlik az évek során kapott 
káros hatás. Mondok viszont egy sokkal egyszerűbbet, amit megértenek a nézők. A futballistáknak régen nem védte semmi a lábukat. 
A rúgások a sok-sok meccsen, az Aranycsapat életkora nézzük meg kisebb, mint a magyar lakosság átlagos életkora volt. Miért? Mert 
rengetegszer megrúgták a lábukat védelem nélkül. És igazolni lehet kutyakísérleten kalapáccsal, ha az ember megüti naponta tízszer. 
A kutyának kezdetben egyáltalán nem fáj. Néhány hét után, mikor a kalapácsot meglátja, a kutya őrjöng. Tehát kumulatív 
felgyülemlik ez a káros hatás. Na, most ennek a káros a hatásnak a felgyülemlése, különösen növekvő korban, amikor a szervezetnek 
a védekezőképessége gyorsan változik a gyerekeknél, minden szerv növekszik, a működések változnak. Ennek következtében a külső 
hatás ellen gyengéd. Miért? Mire használja fel az anyagcsere energiáját a gyerek?  A növekedésre, a fejlődésre, de akkor a védekezési 
mechanizmusa gyengébb. És pont ezért fiatalkorban tehát kisgyerekeknél igenis nagyon súlyos hatásai lehetnek. Erre mondok egy 
olyat, amit itt nem soroltak fel. Én a különböző hazai és világ biofizikus kongresszusokon már több mint 4 vagy 5 évtizede elkezdtem 
mondani, hogy nézzük meg az ultrahangnak, ami nem ionizáló sugárzás, a hatását, és mondtam rá egy érdekes összefüggést. Hogy? 
Az anyaméhben a magzatot megvizsgáljuk az ultrahanggal és azt állítottam, hogy amikor felnő a gyerek, húsz év után kisebb lesz a 
sperma száma. Ezt akkor senki nem tudta bizonyítani, én se. Ma bárki, aki előveszi az orvosi lexikont, az ezelőtt 50 évvel ezelőttit, 
hogy hány kell, hogy legyen köbcentiméterenként és hány van ma. Akkor a spermaszám gyakorlatilag a negyedére csökkent. Ez 
viszont házasságok esetében azt jelenti, hogy nem lesz gyerek.  
Gyűrűsi József: 
Professzor úr, ha megengedi, akkor én had reagáljak erre egy olyan szempontból, hogy van nekem egy kapcsolatom, kint Kanadában, 
professzor Magda Havasnak hívják ezt a hölgyet, aki Kanada egyik egyetemének a professzor asszonya. Aki már 15 éve úgy szintén 
ezekkel a sugárzásokkal foglalkozik. Akik bizonyították, hogy jelenleg az a korosztály, akitől jelenleg éppen várjuk, hogy nekünk 
unokákat hozzon, annak közel 38%-a már nincsen gyerek, tehát meddő a házasság. Sőt Győrben van egy, a Kály Intézetnek a 
vezetője, aki kimondottan a legtöbb gyereke azért van, mert foglalkozik ezekkel a problémákkal. Amikor odamegy egy házaspár az az 
első, hogy a mobiltelefonokat minimálisra lecsökkenteni a használatát. Sőt az is bebizonyosodott pont ebben a kanadai intézetben, 
hogy egy édesanya, aki már áldott állapotban van és a mobiltelefonját naponta legalább két órán keresztül használja, vagy olyan 
környezetben van, hogy ugyanilyen sugárzások érik a kisbabát a pocin keresztül. Elkerülhetetlen annak a kisbabának, hogy 6 év alatt 
ne legyen viselkedészavaros. Nagyon nagy a probléma és az baj kedves nézők, hogy a kismamákat erről a világon senki nem 
tájékozatja. Jó lenne egyszer majd egy olyat mutatni a kedves nézőknek, hogy a műszereke valóban mit tudnak mutatni egy ilyen 
sugárzás okán. Hogy a professzor úr itt említette, hogyha egy kalapáccsal ugye a kutyának valamelyik testrészét ott ütögetjük milyen 
ingereket vált ki. Most a wifinek a tulajdonképpen a hatása, és a műszer ezt meg tudja mutatni, pont egy ilyen pattogó hatás. Ami 
tulajdonképpen ha valaki wifit használ, az tulajdonképpen amennyi időt ott eltölt a közelében, ne adj isten lakáson belül épp ott van az 
ágya mellett, akkor ez ugyanazt a hatást fogja elérni és ennek vannak a következményei. Nagyon súlyos következményei vannak. És 
még egyszer a gyerekekre visszatérve, professzor úr, amit megint csak itt nem soroltak fel, ez megint egy ellenőrzött tény, sőt 
különböző intézményeknek tehát független jelentései. 1999 és 2009 között tették meg azt a vizsgálatot, hogy az autizmus közel 850 
%-kal emlekedett. Ez elképeszt ő szám. Tehát most ha már nem szólalunk meg, és valószínűleg kedves nézők is ezért köszöntik, hogy 
elkezdünk foglalkozni nyilvánosság előtt ezekkel a problémákkal, ami eddig el van kendőzve. ÉS ezért vagyunk mi bajban, mert 
tulajdonképpen pont a tudomány részéről van ez a hallgatás. Most már nem kellene. Most már elértük azt a lélektani határt maikor 
nem kellene hallgatni, hanem meg kellene szólalni. Professzor úr miért van ez a hallgatás? 
Prof. Dr. Vincze János 
Most tulajdonképpen a tudomány részéről valószínű, hogy nincs tényleges elhallgatás a szó adott értelemében. Nézzük meg bármely 
televíziót, bármilyen hírt, hány tudományos szakember szerepel egy hírben. Egy se. Függetlenül hogy mekkora. Nobel díjas tudósok 
nem szólalnak meg a hírekben. Nem tudom miért, az nem érdekes. vegyünk egy napilapot, azt vesszük észre, hogy a legtöbb 
napilapnak tudományos rovata egy héten egyszer van. Tehát egy 30 oldalas újságban, leghátul, az utolsó előtti oldalon szerepel egy 
hír és még az a hír sem valós. Mi a probléma? Például mondok egy hírt. Most mindenki a genetikát, a DNS-t vizsgálja. Ilyen hír jelent 
meg, hogy ezt közölték le amerikai szakemberek, hogy az autóképesség génjét megtalálták. Nem találhatják meg, mert az emberiség 
legtöbbsége Nem vezet gépkocsit, emiatt ilyennel nem rendelkezhet. És akik vezetnek azoknak a nagyszülei soha nem vezettek 
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gépkocsit. Tehát ilyen gén nem alakulhatott ki az emberi fejlődés során és a DNS ilyen gént nem tartalmazhat. És állandóan. 
Tegnapelőtt jelent meg az a hír, hogy olyan gének vannak, amelyek meghatározzák a konzervatorizmust meg liberalizmust. Nem lehet 
ilyen gén, ez egy képtelenség. Mert a konzervatorizmus meg a liberalizmus az egy filozófiai irányzat. Nem születhet a gyerek, ez a 
fajelméletnek felel meg, hogy egy gyerek konzervatívnak születik vagy liberálisnak. Ilyen szamárságokat és az újságok csak ezeket 
közlik ez a baj. Meg lehet nézni a Magyar Tudományos Akadémiának a tagjai is alig-alig szerepelnek. Most hogy elhunyt nem rég 
egy barátom, még azt se láttam az újságokban, hogy elhunyt. Tehát ezt én az akadémiától tudtam meg. Ez nem lehet. Itt van a baj, 
hogy soha senkit meg nem kérdeznek, egyetlen tudomány szakembernek, valós tudomány szakembernek nincs adása. Például rajtam 
kívül az se tudom, hogy különösebben meghívtak biofizikusokat adásba 
Gyűrűsi József: 
Professzor én még egyet had tegyek ehhez hozzá, egy kicsit fel is mentve a tudományos világot, hogy zömmel, akikről beszélünk, 
akiknek meg kellene szólalni, és akiknek hangja lenne az ugye zömmel 90 előtt végezte az egyetemet. Ha meg 90 előtt végezte, akkor 
meg nem is volt miről beszélni, mert nem is volt ez. Igazából, amit már egy párszor elmondtunk a kedves nézőknek, az ez, hogy a 95-
96-97 tájékán kezdődött. Amikor ugye elindult ez a második generációs mobilvilág. Akkor szakadt ránk nagymértékben ez az 
elektromágneses sugárzás. Ugye aztán mindig kihagyjuk itt, de szeretnék majd a kedves nézőknek beszélni, hogy a lakáson belül 
milyen veszélyek vannak. Ugye elég a falban lévő vezetékről beszélnünk, amik valamikor még a 60-70-80-as években is raktak be, 
azt tudjuk, hogy milyen minőségű vezetékek voltak. Na, most az a 60-70-es években berakott vezetéket, most jelen pillanatban. Most 
2013-at írunk, ezt körülbelül 500-1500 szorosan tudtuk megterhelni. Tehát tulajdonképpen annak a veszélye is ott van az ágyunk 
mellet a közvetlen veszély. Ezért kellene kibontani ezt az egész elektroszmogot egyáltalán. A másik én mindig azt mondtam, hogy két 
nagy baj van. Van a tudományos világ, tehát vannak a mérnökök, elektromérnök, műszaki mérnök egyebek. Ami ezt a világot viszi 
előre a technikával. Meg van az egészségüggyel foglalkozó rész, orvosok, ide mondhatjuk akár a természetgyógyászokat is. Kettő 
között nincs párbeszéd. Ha a műszaki ember bármit kitalál, egyetlen kötelessége van, hogy érintésvédelmi szempontból feleljen meg. 
De az hogy ez berendezés, amit kitalált, azt a működése során egy emberi szervezetre milyen hatással van, a kutya a nem vizsgálja. 
ÉS a kettő között keletkezett egy vákuum az egészségügyi és a műszaki vonal között. Na, most mi ebben a vákuumban tobzódunk, és 
nem tudjuk, hogy most ki mond igazat. A másik probléma meg az, hogy sajnos az ügyeskedők ezt megint kihasználták ezt a részét, 
mert ugye a piac tele van olyan eszement dolgokkal, amire azt mondják, hogy ez megvéd meg az is megvéd. Pedig nem igaz, tudjuk, 
hogy nem igaz. Jó része, 90%-a biztos, hogy nem igaz és akkor a szerencsétlen ember azt hiszi, hogy ő már meg van védve, és akkor 
ebben a hitben van. Csak egy baj van, hogy ebben a placebo nem véd. Mert akkora ereje van ennek az elektromágneses 
sugárzásoknak, sajnos. Tehát valahogy helyre kellene tenni a dolgot, és én nagyon örülök, hogy a professzor urat én most meg tudtam 
hívni az adásba. Van ég három percünk professzor úr, annyit had kérdezzek professzor úr. Ugye említettem a gyerekeket, hogy 
lehetne elérni a szülőket valamilyen módon, hogy a gyerekeiket tudják védeni a szülők. Mert tulajdonképpen az a legnagyobb baj, 
hogy a szülő nem tudja, mit kell mondani a gyerekeknek. Tehát nem tudja felvilágosítani.  
Prof. Dr. Vincze János 
Szerintem pont ez kéne, hogy állandóan miden nap elhangzódjon a televíziókban, a médiákban, rádiókban, újságokban, megjelenjen 
egy ilyen hír. Hogy ez ártalmas, a közlekedésben minden vezetőt megbüntetni, aki mobiltelefonozik. Utcára nézi a rendőr és 
megbüntet. Akkor elterjedne, hogy százezreket büntettek meg, elterjedne az a hír, hogy ez a gyerekekre mennyire káros. Mert a média 
az egyetlen olyan lehetőség, ami segítene abban, hogy a szülők áttérjenek erre a dologra. ÉS akkor a szülő nem érezné azt, hogy az ő 
gyerekét megbüntetik, amikor a különböző oktatási intézményekbe nem engednék, hogy bemenjen a mobiltelefonjával. Semmi 
jelentősége nincs. Úgy ahogy minket a szülők nem hívtak fel, több ezren jártunk az iskolába és senkit nem hívtak fel, reggeltől délig, 
amíg hazamentünk és nem tudták, hogy mi történt velünk és senkinek nem lett semmi baja. Úgy a mostani gyerekeket se hívják fel, 
ott bent tanul, foglalkozik, játszik a többiekkel és hazaérkezik. Ne vigyenek magukkal mobiltelefonokat. 
Gyűrűsi József: 
Köszönöm. A másik, még amivel kiegészíteném ezt az egészet. Tényleg vannak megoldások tehát mindenre. Kedves nézők, ami itt a 
műsorokban el fog hangzani, hogy mi itt mondjuk a rossz híreket. Idézőjelben mondom a rossz híreket, hogy mire kell odafigyelni. 
Az égadta világon mindenre van megoldás. Most ugye mivel ez nem kereskedelmi műsor a mienk, hanem tájékoztató műsor a mienk, 
van itt egy telefonszámom, tehát akinek információra van szüksége, hogy mik ezek a megoldások, nagyon nagy szeretettel várom a 
hívásokat. Mindenkinek mindenre válaszolni fogunk. Tehát, van még egyszer mondom mindenre megoldás. És ezt valahogy 
terjeszteni kellene… De még annyit szeretnék hozzátenni kedves nézők, ami nagyon fontos. Ne higgyenek annak, aki esküszik az 
édesanyjára, vagy bármire, hogy ez aztán tényleg működik. Tehát csak olyanokat, amiket objektíven lehet bizonyítani, hogy valóban 
ilyen volt az eredeti állapot és ilyen lett, amikor valamit használtunk. Ha ez nem így működik, akkor ne tessenek elfogadni, mert még 
egyszer mondom, tele van a piac olyanokkal, mai meg fogja zavarni, be fogja csapni. Csak kimondottan mai műszerekkel 
ellenőrizhető. Professzor úr drága, nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett fogadni a meghívást. Nagyon szívesen várom máskor is, 
mert nagyon remélem, hogy a kedves nézőknek itt érdekességet fogunk átadni és mindenkinek az okulására fog szolgálni ez. 
Köszönöm a kedves nézőknek ezt a megtisztelő figyelmet. Várom a legközelebbi adásra is, addig is minden jót! 

3. 2013.03.30. 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ez az Elektrosokk című műsorunk harmadik adása és folytatnám tovább azt, 
amit az elmúlt két adásban már elkezdtünk. Jelesül az elektroszmoggal kapcsolatos anomáliáknak a felfedését és elmagyarázását. És 
szeretném azzal kezdeni ezt a mai adásunkat, hogy elmagyaráznám én részemről azt, hogy tulajdonképpen megmondom miért, 
nagyon sokan hívtak bennünket, hogy akkor most akkor petróleumlámpával fogunk élni, akkor most gyertyával fogunk élni, akkor mi 
a jövőnk, ha az elektroszmogot ennyire figyelembe fogjuk venni. Erre szeretnénk egy kicsit reflektálni, hogy én is használom a 
jelenlegi technikát, nem is akármilyen felhasználója vagyok. Ennek a műsornak semmi más célja nincsen, mint hogy az embereknek 
valóban megmutassuk, hogy mik azok az anomáliák, amit az elektromos áram tud okozni. A másik pedig, hogy lehet, hogy 
nagyképűen fog hangzani az egész megtanítani mindenkit arra, hogy hogyan kell nekünk tisztelni ezt az elektromos áram okozott 
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zavarokat. Azért mondom ezt a tisztelni szót, mert egyelőre jobbat nem tudok nála mondani, a másik pedig az, hogy ha látnánk, hogy 
egyáltalán mi vesz bennünket körül, akkor most nekem nem kellene beszélni, nem kellene magyarázni. Már elmondtam valószínűleg 
mindkét adásban, hogy a legnagyobb csapdája ennek az elektromosságnak az, hogy valóban nincsen színe nincsen szaga, nem tudjuk 
megfogni, nincsen semmi olyan érzékszervünkkel kapcsolatosan, ami nekünk jelezné azt a fajta veszélyt, hogy valóban itt van 
körülöttünk. És én szeretném ezt megerősíteni, hogy itt van körülöttünk, de nem is akármilyen mértékben. Megint elmondanám azt, 
hogy akkor mértékben, hogy elértük azt a lélektani határt, amikor valóban már nincs olyan ember, aki ezen a Földön él, aki ebben a 
civilizált világban él, hogy ennek élettani következménye most már ne legyen. És a mai adással azt szeretném felhasználni, hogy a 
legszűkebb környeztünk be térjünk vissza. Tehát a lakásunkba, vagy a munkahelyünkre vagy akár az iskolákba. Mert elsőképp az 
elektroszmogról, ha beszélünk, akkor ott szembesülhetünk vele igazából. És ha betérünk egy lakásba, kezdjük egy lakáson belül, hogy 
milyen problémák tudnak lenni. Akkor hadd mondjam el, rögtön két szereplő tud rögtön a nyakunkba szakadni. Az egyik szereplőt 
úgy hívják, hogy elektromos váltómező, a másikat pedig úgy hívják, hogy elektromágneses váltómező. Nos a kettőnek mi a 
különbsége? AZ a különbség, hogy az elektromos váltómezőt, azt az úgy nevezett feszültség meg feszültség különbségek tudják 
felépíteni, polaritások, távolságok függvényében. A másik részét, azt pedig fogyasztás függvényében kapjuk azt az értéket, hogy mit 
tudunk mérni. Tehát annak a mértékében van jelen annak az értéke, amilyen mértékben fogyasztjuk az áramot. Nem mindegy milyen 
mértékben fogyasztjuk az áramot. Így igazából ezeknek az elektromos tereknek, tehát a váltómező által okozott elektromos tereknek, 
váltakozó mező által okozott elektromos tereknek igazából csak ott van nagyobb jelentősége, ahol van egy transzformátorház, van egy 
magasfeszültségű vezeték, ahol azt az áramot, abban a készülékekben nagyon sokan fogyasztják. De kezdjük az elektromos mezővel, 
sőt, ha egyszerűbben akarnám az egésznek a lényegét megfogalmazni, hogy itt a váltakozó mezőkről, miről is beszélünk, akkor 
tulajdonképpen arról van szó, hogy úgy kapjuk, általában ezt az elektromos áramot a lakásokba, munkahelyekre, egyebekbe, hogy 230 
volt és 50 hertz, vagy 380 volt és 50 hertz. ÉS ha ebből egy emberi szervezet számára tud valami problémát, akkor az 50 hertz tud 
problémát okozni, mert végül is arról beszélünk valóban, hogy váltakozó áramról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a pólusváltás 
másodpercenként 50szer történik meg egy vezetékben vagy egy vezetéken kívül. És ez, ha élő szervezetet érint, akkor ennek tud aztán 
különböző problémákat okozni. Én meg szeretném önöknek a mai nap, önök számára mutatni ezt az egészet, hogy egyáltalán miről 
beszélünk. Meg mondom miért? Mert elkezdem én mondani a szavakkal azt, hogy az elektromos tér, mágnese tér, nem biztos, hogy 
mindenki ezt érteni fogja. Sőt én biztos vagyok benne hogy a hallgatóknak, a részüknek a mennyit mondjak, 70% nem nagyon fogja 
valószínűleg ezt az egészet érteni. Ezért megkértem a kedves technikus kollégákat, meg aztán a rendezőt is hogy segítsenek abban, 
hogy némiképp tudjuk ezt demonstrálni, hogy egyáltalán mi az, hogy elektromos tér. És akkor én mindjárt kezdeném is ezzel, hogyha 
megengedik és csak a kollégáknak a segítségét kérem ehhez. Ehhez annyit tudok én demonstrálni itt a hátam mögött, hogy én ide 
tettem egy egyszerű kettő eres vezetéket, hogy valóban, hogyha feszültség alatt van egy vezeték, akkor, maikor azt mondjuk, hogy 
elektromos teret gerjeszt, akkor mégis miről beszélünk. Amit az emberi szervezet egyébként volt/méterben fogjuk ezt az értéket most 
mérni, akkor, mindjárt ha visszaülök, ezt folytatni fogjuk ezt a volt/méteres értéket. Na, most egyelőre szeretném azt demonstrálni, 
hogy itt van egy feszültség alatt lévő vezeték akkor, ha én már közelébe jövök, akkor milyen érték van itt, mait meg tudok mutatni 
Önök számára most. Ez, ami most jelen pillanatban itt 460 körüli értéken mozog, ez tulajdonképpen egy fekhelynél, ha visszamegyek 
a lakásomba, egy fekhelynél ez nem lehet több mint maximum 5 tehát 005-ös érték. Tessék nézni, ide teszem a vezeték mellé akkor az 
az érték 500-600as érték, elkerülöm, és ahogy távolodom szépen lassan tőle. úgy szép lassan ez is csökken. De messze vagyunk még 
attól az értéktől, amire azt mondtam, hogy 5-ös érték. Tehát és ennek a körzetében, környezetében, hogyha én itt vagyok, akkor 
tulajdonképpen ez által, ezek az értékek által, az én testem, az én szervezetemet feszültség alá helyezi. Úgy nevezett testfeszültséget 
idéz elő. És ez a testfeszültségnek aztán, mindjárt folytatjuk tovább, hogy milyen következményei tudnak lenni, tehát még egyszer 
megmutatnám, hogyha itt mellettem ezt a készüléket mutatom, akkor ennyi az értéke, és hogyha megközelítjük a vezetéket, abban a 
pillanatban mindig nagyobb lesz és egyre nagyobb lesz. És erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy elektromos térről beszélünk. 
Azt mondtam ugye, hogy 5 volt/méter a megengedett érték, amit egy mondjuk, egy fekhelyünkön a szervezetünk el tud viselni. Miért 
mondom ezt az ötös értéket, azért mert az öt volt/métert a szervezetünk az éjszakában, még az úgynevezett mélyalvás szinten is képes 
kezelni, képes kompenzálni. Na, most az éjszaka, had mondjam el önöknek, a legeslegfontosabb helyünk a 24 órából. Megmondom 
miért, mert, sőt azt is mondanám, hogy a fekhelyünk az egész életünknek az alfája omegája. Megmondom miért, mert ha meg tudjuk 
teremteni egy olyan fekhelyet az éjszakában a számunkra, ami semmifajta terhelést nem tud adni a szervezetünk, tehát tud pihenni a 
szervezet, akkor mindegy, hogy mi történik vele napközben a szerveztünk majd éjszaka tud pihenni, tud regenerálódni. De csak akkor, 
ha még egyszer mondom, a szervezetünket nem éri semmi teher. Na, most térjünk vissza ennek az elektromos térnek az értékére. 
Ugye azt mondtam, hogy 5 volt/méter. Ezt a z 5 volt 6 métert a szervezetünk az éjszakában az úgynevezett mélyalvás szinten is képes 
elviselni. A mélyalvás szint azért fontos, mert minden emberi szervezetnek éjszaka legalább egy fél, egy órán keresztül ezen a szinten 
kellene tartózkodni. Azért mert akkor pihen a szervezet és azok a sejtjeink, amik napközben akármilyen úton-módon érte őket 
bármilyen meghibásodás vagy bármi, a szervezet ezen a szinte, a mélyalvás szinten képes újra kijavítani, képes kompenzálni, de csak 
itt, ha viszont ennél nagyobb érték éri a szervezetünket, mint amit most mutattam az 5 volt/méternél. Ugye mutattam egy két eres 
vezeték mit tud tenni, de ugye ezt tudja tenni, hogy ha ez három eres lenne, tehát földelt lenne, akkor is ugyanezt az értéket tudnánk 
mérni. Akkor, viszont ha ott van a falban, vagy az éjjeli lámpáknak a vezetéke vagy éppen mellettem töltöm a mobiltelefonomat. 
Annak a vezetéke ugyanezt tudja tenni tehát egy magasabb értéket ad és akkor ebben az én testem, hogyha belekeveredik, tehát a 
távolságtól függően természetesen. Akkor ugyanitt testfeszültség tud keletkezni a szervezetünkben. Ezt mindjárt meg is fogom 
mutatni, hogy mit is jelent ez az egész. És ha testfeszültség keletkezik a szervezetben, akkor különböző élettani elváltozások tudnak 
történni ráadásul egy pillanatra visszamegyünk erre a mélyalvás szintre, had mondjam el, ha egy ilyen érték van ott a közelünkben, 
akár a falban, akár a mondjuk az éjjeli lámpának a vezetéke okán. Akkor bennünk meg víz van, ugye a testnek kb. 60-70%-a víz. 
Milyen víz? Sós víz és egyéb ásványi anyagokkal van tele. Tehát a világ legjobb elektrolit közege vagyunk és ezt a volt/méteres 
értéket, amit most demonstráltunk, a szervezetünkben egy akkumulátorszerű szedő szedi fel. És egy bizonyos érték felett, amikor a 
szervezet már nem képes ezt az értéket kompenzálni, ezt a terhelést kompenzálni, mert végül is maradjunk a terhelés szónál. Ez a 
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terhelést nem képes kompenzálni, mit csinál? Felébreszt. És lehet, hogy húsz éveken keresztül nem vesszük ezt az egészet észre, mert 
az alvásnak is különböző szintjei vannak, a könnyű szint, a RAM szint meg a mélyalvás szint. És a mélyalvás szint visszavág 
mondjuk egy könnyű szintre akkor az már az emberi, vegetatív idegrendszer szempontjából egy úgy nevezett szimpatikus állapotnak 
felel meg, ami azt jelenti hogy a szervezet akkor ezt terhelést már akkor kompenzálni, kezelni tudja. Mi még nem biztos hogy 
tudatánál vagyunk, hogy fent vagyunk, e a szervezetünk viszont már réges-régóta nem pihen. ÉS akkor tessék elképzelni kedves 
nézők, hogy szépen el kezd halmozódni ezek az át nem pihent éjszakáknak a gyűjtése. Ez lehet egy év, lehet öt év. Lehet 15-20 év is. 
Jelei természetesen vannak, csak fütyülünk rá, vagy annyi mindenre rá tudjuk fogni, hogy ihaj. A másik pedig az, hogy nekünk azt 
nem tanították meg, asszem ezt is elmondtuk, tehát hogyha elmegyünk egyetemi szintig, egy műszaki szinten, akkor, ha az 
elektromosságról van szó, akkor az összes törvényt, definíciót, elölről hátulról mindenkinek megtanítják. Összes számításokkal 
együtt. De azt hogy az elektromosságnak, főleg hogy ekkora jelenléte van az életünkben, hogy van egy olyan természete, mint amit 
most mutattunk, hogyha ezt mi nem tartjuk tiszteletben. Ugye tiszteletben tartásra mindjárt megint vissza fogok térni, hogy mit jelent 
ez. Akkor minket ez akár meg tud betegíteni, de én tovább megyek meg tud bennünket ölni. A másik pedig az, hogy ugye mondtam 
nincsen színe, nincsen szaga, tehát az emberi elme sem fogja ezt az egészet, tehát ha elmondjuk, akkor valóban az az első reakció, hát 
akkor most visszamegyünk a petróleumlámpához meg visszamegyünk a gyertyához. Nem kell visszamenni, mindenkinek élni kell ezt 
az életet, csak meg kell tanulnunk, még egyszer mondom, azt hogy hogyan kell élni ezt az életet. Lehet, hogy talán azzal kellett volna 
az egész mostani napot kezdeni, hogy miden tehát bármiről fogunk ebben az adásokban beszélni, mindenre van megoldás. tehát még 
egyszer mondom, nagybetűkkel, mindenre van megoldás, csak meg kell tudnunk, hogy mit kell nekünk egyáltalán védeni és mit kell 
nekünk megoldani. Tehát mivel kell megoldani, tehát én ebben, mindebben önöknek segíteni fogok. És azért vállaltuk ezt az egészet 
az Echo televíziónak a színei alatt, mert óriási nagy a baj, higgyék le. Én 15 éve csinálom ezt a szakmát, tehát 15 év alatt nekem 
akkora tapasztalat gyűlt össze, hogy valóban mekkora mekkora problémákat tud ez az egész okozni. És akkor mondanám. Ez, azért 
amit most csak mi értünk, és még egyszer tessék elképzelni mindenkinek a saját lakásában a saját fekhelyét. Hogy mi van ott mellette. 
A falban biztos, hogy van vezeték, és ha az a falban lévő vezeték, az nincsen árnyékolva, nem szigetelve, hanem árnyékolva akkor az 
ugyanilyen értéket képes ott nyújtani az önök számára. És ha hozzáér akár az ágy, vagy éppen az önök bármelyik kis testrésze abban a 
pillanatban a szervezet ugyanezt az értéket fel fogja venni, jó hatványozott módón. És onnantól kezdve mindenről beszélhetünk csak 
nyugodt éjszakáról nem. És hogy ennek milyen élettani következményei vannak. El kezdjük először is azt, hogy erre a fajta értékre, 
tehát az elektromos tér értékelése, mágneses értékére, erre rettentőn érzékeny többek között az agyalatti mirigy. Ugye az irányítja a 
belső elválasztású mirigyeket, tehát az úgy nevezett endokrin rendszerünket. Tehát bármelyik hormonközpontunkat nekünk, akkor 
tudja megzavarni és olya módon, ahogy ő akarja. Mondok egy példát csak a sok közül a rengeteg közül, ugye ha megyünk az 
endokrin rendszerből ugye a másik legmagasabb pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy. Ami többek között ez az anyagcsere folyamatokon 
kívül sok minden mást irányít, de többek között a szívnek a ritmusáért is ő felel. Tehát ha történik olyan, hogy néha úgy bekalimpál a 
szív, egyszer vagy kétszer, ugye mit csinál az ember, akkor elmegy az orvosához és megmondja, hogy doktor úr majdnem kiszakadt a 
szívem mi történt velem. És akkor valószínűleg, általában amikor oda érünk a vérnyomásunk, akkor már csak azért magas a 
vérnyomás, mert ott van a vérnyomásmérő előttünk. De az orvos mit csinál ilyenkor, természetesen kénytelen védekezni, adja a vér 
hígítót, az értágítót, mint a blokkolót. ÉS innentől kezdve én nem vagyok benne biztos, hogy utána ezt bárki önöktől el tudja venni, 
holott ezt az elektromos teret meg tudjuk szűntetni, egy pillanat alatt, abban a pillanatban a szervezet vissza is ár. Tehát vissza tudja 
rendezni, mait eddig elrontott ez a fajta érték. A másik pedig az, hogy óriási mértékben fogyasztja tőlünk az ilyen fajta terhelés a 
szervezetünkben az energiánkat, tehát az úgy nevezett életenergiánkat. Ugye az energiát úgy hívják, hogy adenozin-trifoszfát, ezt 
szoktuk rövidíteni ATP-nek. Béky tanár úrnak a műsorában ezt ő is nagyon sokszor el szokta mondani, az ATP-vel kapcsolatosan, 
hogy mennyire fontos ez. Tehát az ilyen elektromos terek, meg az elektromágneses terek, ami még szépen fog következni itt az 
adásokban, ez olyan mennyiségben el tudja használni nekünk az energiánkat. Hogy bármelyik nap meg tud történni az, hogy egyszer 
csak több lesz a kiadás, mint a bevétel. Gondolok itt arra, hogy ez az energiatermelés a sejtünknek a mitokondriális rendszerében 
történik. Ezt a gyárat, ami nekünk az energiát termeli, úgy hívják, hogy Szentgyörgyi-Krebs citrátkör. Ami ugye a szervezet részére a 
sejteknek oda kell tenni az oxigént, a glükózt, a zsírsavat, a koenzin, meg egyebeket, hogy azt az energiát a foszfáthasadásokkal. Ugye 
keletkezik először egy monoformációját az energiának úgy hívják, hogy adenozin-trifoszfát. Ugye egy újabb foszfáthasadással 
keletkezik a végső, tehát az ATP-nk. Ebbe nem akarok mélyebben belemenni. Bonyolult. A lényeg hogy így keletkezik az energiánk. 
ÉS az az ATP felel bennünk az égegyadtavilágon mindenkért, mai bennünk történik. Az, hogy egyet pislantok, ahhoz is ATP 
szükséges. Az, hogy bennem, ahogy említettem a testünk közel 60-70%-a víz, az mindig rendezett formájában legyen, rendkívül sok 
energia szükséges ahhoz, hogy ezt fent tudja tartani, de ugyanígy a szívnek a munkáját, legfőképpen az agynak a munkájához 
rengeteg kell. De ha elfogyasztunk éppen egy kiadósabb ételt, táplálékot, ahhoz úgy szintén. Milyen energiaállapotban vagyunk az 
egyik leggyorsabb teszünk ezzel kapcsolatosan pont az, hogy ha elfogyasztunk valóban egy kiadósabb ebédet vagy vacsorát ilyenkor 
szokott megtörténni, hogyha kevesebb az energia, az hogyha megettem azt az ételt, rá pár perc múlva majdnem lefordulok a székről, 
mert olyan álmossá válok, miért mert az agytól is kér energiát. Tehát az agy hiányban fog lenni, bizonyos hipoxiában fog lenni, meg 
energiahiányban fog lenni. Visszatérve ide, hogy ennek aztán mi a következméyne, ugye azt mondtam, hogy egyszer csak több lesz a 
kiadás, mint a bevétel. És ekkor történik meg az, ami megint a15 éves tapasztalat alapján majdnem azt mondom, egy koreográfia 
történik a szervezetünkben, hogy ilyenkor a szervezetünk beavatkozik, tehát mert amíg ugye lélegzetvételt veszünk addig a szervezet 
egy egyensúlyra törekszik folyamatosan. Mit csinál? Amit elfogyasztunk ételt, táplálékot, annak a szénhidrát részét már a patkóbélnél 
kiválasztja és ott rögtön neki áll erjeszteni. magyarul alkoholt lebontani, és nem is kevés, mert majdnem 20-25%-os energiához 
juttatja a szervezetet, amivel majdnem örökké élhetnénk, ha ennek egy újabb következménye nem lenne. De ennek a következménye 
az, hogy először is keletkezik az erjedés folyamán egy nagyon erős májméreg. Ezt úgy hívják, hogy acid-aldehid, ami ugyanazt tudja 
produkálni, mintha valaki keményen alkoholizál. Sőt némely orvos meg szokta alázni, bárkiről van szó, hogy akár férfiról, hogy uram, 
hölgyem fejezze már be a piálást, mert akkor a mája, hogy nem fér már el. Holott életében egy kortyot nem fogyasztott még. A másik 
pedig az, hogy ilyekor borul mindig az úgy nevezett savológiai egyensúly. Ugye itt a vérnek a PH értékéről kell, hogy mindig 
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beszéljünk, ha veszünk egy laborértéket, ugye akkor van ott egy 738-745-ös érték között kellene egyensúlyoznunk. És ha rendben van 
a szervezet, akkor ez meg is teszi önmagától, de ebben az esetben mindig a savasodás fele billen a mérlegnyelve és ha kialakul a 
szervezetünkben a savas közeg akkor jönnek a gombák, belső gombák, ezt úgy hívják hogy mikózisok. Amiknek van egy rossz 
természetük, hogy méreganyagot termelnek. És a méreganyagokat úgy hívják, hogy mitotoxinok, amiknek az egyik legsúlyosabb 
következménye az, hogy óriási mértékben blokkolja nekünk az úgy nevezett nyáktermésünket. Nem tudom, tetszenek e tudni, 
valószínűleg megint a Béky tanér úrtól már jó párszor hallhatták ezt, hogy nekünk naponta közel 4 kg nyákra van szükségünk ahhoz, 
hogy tudjon működni az immunrendszerünk megfelelően. Ugye ennek a legnagyobb felülete vastagbél, vékonybél. Tehát az a 
nyákrész azért is kell, amellett hogy a perisztaltikával a nyomott táplálékot, vagy éppen a salakot tovább tudja továbbítani 
megfelelőképpen. A másik, pedig ami a legeslegfontosabb, az úgy nevezett emberbarát, a humanoid bélflórát fent tudja tartani. És 
amikor ez a folyamat beindul, ennek a mitotoxinok hatására olyan mértékben tudja csökkenteni ezt a nyáktermelést, hogy egy idő után 
egyre jobban vékonyodik el a nyák a bélfalakon. Ennek az a következménye, hogy az immunrendszerem szépen ballag le a mélységek 
fele, ráadásul, hogyha itt megint a természetgyógyászokat egy kicsit ide hívjuk és érintetté válnak a gasztroentriális részünk, tehát a 
bélrendszerünk, akkor meg kell említeni a hagyományos kínai gyógyászatot, mert abban a pillanatban a tüdőnk is érintetté válik. 
Szépen lassan kezd alulműködni, ami azt jelenti, hogy szépen lassan kialakít egy szisztémás hipoxiát, egy oxigénhiányos állapotot, 
már pedig ugye mit mondtam, hogy az energiatermeléshez mi szükséges, a legfontosabb, oxigénre van szükségünk. Tehát kialakul 
egy 22-es csapdája és elindul egy olyan folyamat, aminek a végeredménye végül is egy betegség. A másik pedig had mondjam 
önöknek el, amikor az energiánk elfogy, az legeleslegelőször mindig a vastagbélnek a leszálló ágában következik be. Miért? Mint az 
említettem az imént az egész emésztő csatornának van egy perisztaltikája, ami végignyomja a táplálékot aztán a salakot, és a mikor a 
szervezetnek már nincs annyi energiája, hogy ezt az egészet tudja működtetni, akkor az ott következik be majdnem mindig, a 90%-
ában a leszálló ágban, tehát a vastagbélnek a leszálló ágában. Mi ennek a következménye? Az, hogy elkezd szépen állni, elkezd 
rohadni, aztán olyan toxikozódás történik meg aminek nem szabadna megtörténni. Aminek meg meg kellene történni, nem úgy 
történik meg. És ennek a következménye előbb utóbb az, hogy keletkeznek ilyen kis göbök, ami aztán vagy elfekélyesednek, vagy 
elrákosodnak. És akkor mindig még erről beszélünk, amit az imént én önöknek megmutattam. Tehát még mindig ekkora problémákat 
tud okozni. És amit, még hogy érthetőbbé tudjak tenni. Szeretném önöknek megmutatni, amit már az elmúlt évben itt az adásokban, 
tehát a Vitalitás adásokban meg szoktunk mutatni, hogy valóban ennek a közelsége, tehát a vezetéknek a közelsége az én testemben, 
ez a testfeszültség hogyan alakul ki. Ha most én ezt megfogom a kezemben biztos látták már ezt, tehát tulajdonképpen egy 
testfeszültség mérő. A testfeszültség mérésre, gyorsan, mert már csak két percünk van, röviden a következőt had mondjam el, 91-ben, 
1991-ben az a két német azért kapta meg a Nobel Díjat, mert ők voltak az elsők, akik megmérték, hogy az emberi szervezet milyen 
finom kis elektromossággal működik. Tudjuk azóta a paramétereket, tudjuk, hogy egy sejtnek a magjában meg a külső 
membránjához, hogyha egy ilyen üvegszál kapilláris szerűséget hozzáérintünk és a kettő közé beépítünk egy milivoltmérőt, akkor a 
kettő között 70-45 milivolt feszültség különbség keletkezik.  Na, most ehhez képest ez a mi műszerünk jelen pillanatban 400 
milivoltra van beállítva. Na, most mutat itt a képernyőn, hogyha megtudjuk mutatni, itt a kedves kollégákat, ha megkérem. Itt a 
képernyőn itt van egy O, L betű, ami azt jelenti, hogy ohne limit. Nem tudjuk mérni ezt az éréket, mert valóban 4000 milivolt fölött 
van ez az érték, tehát jó isten tudja hol. Ami most én bennem van. És akkor most mutatok valamit, amit most már nem fogok 
megmutatni, mert ez a műsor nem arról szól. Tessék megnézni abban a pillanatban ez a testfeszültség, abban a pillanatban, hogy tud 
megoldódni. Ehhez majd az a cég, aki itt a végén szponzorálni fogja a mi műsorunkat meg lehet nézni meg lehet érdeklődni meg a 
telefonszámunkon, amit a csíkon majd önök látni fognak, ott fel lehet majd engem hívni és én meg mondom, hogy mi tudja okozni 
ezt, hogy a szervezetünkből egy pillanat alatt a testfeszültséget ki tudja vinni. De nem csak ez a lényege, ez az egésznek, a 
szervezetünknek. 1935-ben már egy Bauer Ervin nevű professzor úr evvel foglalkozott, hogyha bennünk az elektron egyensúly, aztán 
folytatta ezt a Szentágotai, tehát korunkat jóval megelőzve fantasztikus dolgokat fedeztek fel. Hogyha bennünk ez az elektron 
egyensúly felborul, akkor abban a pillanatban olyan negatív élettani hatások indulnak el, aminek nem kellene beindulnia. 
Tulajdonképpen, tehát ebből szerettem volna önöknek kedves nézőink egy kis ízelítőt adni, hogy valóban ez az elektromosság, 
elektromos terek mit tudnak okozni. Hiába mondjuk azt, hogy nem ionizációs sugárzásról beszélünk. Valóban így van, azok nem 
tudnak elektront kiváltani a sejtünkben, de zene kívül aztán számtalan módon meg tudnak bennünket betegíteni. És minél valaki 
korábban veszi ezt az egészet komolyan, és én kérem, legfőképpen a gyermekes anyukákat, hogy nagyon szépen kérem, vegyék 
komolyan őket. Mert a gyermeküket akkor tudják biztonságban, ha ezeket el tudják kerülni. Sajnos ennyi volt a mai nap, amire jutott 
időnk, amit el tudtunk mondani, következő adásban folytatjuk az egészet. Én nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét, hogy 
engem végig hallgattak, ünnep van, kívánok önöknek áldott, békés húsvéti ünnepeket. Isten áldja önöket! 

4. 2013.04.27 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt adásokban elkezdtük az elektromos árammal való foglalkozást. És 
ugye a háztartásban, tehát a laskásunkban lévő, úgynevezett alacsony frekvenciákról beszélgettünk. Csak úgy emlékeztetőül ugye 
valóban az elektromos terekről beszéltünk, az elektromágneses terekről beszéltünk. Folytatva tovább ezt az elkezdett adást, az 
elkezdett témakört, jelen pillanatban, tehát a mai nap folyamán, az úgynevezett elektromágneses sugárzásról fogunk beszélni. Érdekes 
témakör lesz ez a mai nap, megmondom miért, mert az úgynevezett elektromágneses sugárzás működteti nekünk a 
mobiltelefonjainkat, a wifiket, a vezeték nélküli telefonokat, aztán lassan már felsorolhatatlan lesz azoknak a mennyisége, ami 
valóban körbevesz bennünket meg a sugárzásoknak az okán. Kezdjük először is hogy mi ez az elektromágneses sugárzás. Ha 
megengedik kedves nézők, akkor egy pillanatra visszanyúlnánk az elmúlt adásra, azt mondtuk ugye, hogy az elektromos mezőt, azt a 
feszültség meg a feszültségkülönbség építi fel. A másikat meg a fogyasztás, tehát a mágneses részét. Ezt mindegyiket külön-külön 
mértékegységekkel is mérjük. Ugye az elektromos mezőnek a mértékegységét volt/méterben határoztuk meg, a mágneses mezőnek 
meg a Teslának az egymilliárdod részében, tehát nanotesla értékben határoztuk meg. Na, most, ez az alacsony frekvencia, ami 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy 50 hertzről beszélünk, ez tart egészen a 300 hertzig ez a tartomány, ez az alacsony frekvenciás 
tartomány. És a 300 hertz fölött, ez a két szerepelő, amit ilyenkor külön-külön mérünk, külön mértékegységekkel adunk meg, ez 
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szépen átalakul úgynevezett hullámmá. És úgy tessék elképzelni a kedves nézők ezt a hullámot – mindjárt le is fogom rajzolni – hogy 
teljes egészében érthető legyen, hogy ugye van egy elektromos részünk és van egy mágneses részünk. És azt mondtuk, hogy átalakul 
hullámmá. Tessék úgy elképzelni, hogy terjed a hullám egyszer így, ebben az elektromos része, a másik pedig evvel merőlegesen így. 
Tehát ez az úgynevezett mágneses része. Az elektromos részével, amit itt jelöltem, ezzel azért nem foglalkozunk, evvel a magas 
frekvenciás tartományban, mert tulajdonképpen a ruhánkon, a bőrünkben ez elnyelődik. Ez a mágneses része viszont átveszi a 
főszerepet, mert amit a testünkbe elől értékben bemegy, az hátul ki is jön. Csak az a probléma, hogy amíg áthalad rajtunk ez a hullám, 
tehát az elektromágneses hullám, addig bennünk, egy úgynevezett csúsztatott vagy örvényáramot indukál, és ez a kettő meg szépen 
átalakul ingerárammá. Nekünk meg az összes sejtünknek, szövetünknek, szervünknek van egy úgy nevezett ingerelhető küszöbe. És 
ez valamilyen oknál fogva. Én naponta többször megteszem, hogy ezeket az ingerküszöböket átlépem. Annak tessék elhinni kedves 
nézők, hogy csak az idő kérdése, hogy mikor lesz élettani következménye. Tehát még egyszer mondom, csak az idő kérdése. 
Hozzátenném még azt, hogy ez az elektromágneses sugárzás tulajdonképpen a testünkben már, tehát ha visszatérünk megint csak egy 
másodpercre, az elektromos részre, tehát az alacsony frekvenciánál, ugye az bennünk egy úgynevezett testfeszültséget indukál. Ez a 
magas frekvenciás, ennek a mágneses része hőt indukál bennünk, ami azt jelenti, hogy mesterséges láz, hogy érthető legyen mindenki 
számára, tehát egy mesterséges lázra gerjeszt bennünket. Ezt nevezik úgynevezett ingerhatásnak. Amit viszont ezzel kapcsolatosan 
nagyon fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban, mait használunk itt egészségügyi határértékeket, tehát a magas frekvenciás 
tartományoknál, ez kimondottan csak úgy nevezett termikus hőhatásokra van megállapítva. Ami magyarul azt jelenti, hogy amikor ezt 
az egészet megállapították, akkor vettek 10 g szövetet, ezt besugározták különféle frekvenciákon és mérték, hogy abban a szövetben 
mikor történik egy Celsius fokos hőmérsékletemelkedés. És azt a z értéket vették először is alapul, hogy jelen pillanatban egy 
elektromágneses sugárzásnak mennyi legyen az egészségügyi határértéke. Ha a határértékeknél tartunk, akkor egy nagyon fontosat 
megint csak szeretnék itt elmondani. Amikor ez a mobilvilág, ugye 1987-ben indult el igazából, mert ugye előtte voltak a hatvanasok, 
azok a nagydarab telefonok és ugye 1987-ben jött a GSM szolgáltatással, a 900 megahertzes. Utána jött az 1800-as, 97-ből datálódik 
ez az egész. Tehát 97-ben még volt egy egészségügyi határérték, amúgy szólt, hogy 1 mikrowatt/négyzetcentiméter, négyzetméter a 
lakáson belül, ami az emberi szervezetet érheti sugárzás és kint a külrészen az pedig 10 mikrowatt/négyzetcentiméter. Most jelen 
pillanatban ott tartunk, hogy ez a határérték, most 2013-ban 2 millió mikrowatt/négyzetméternél kezdődik. Tehát tulajdonképpen az 
történik, hogy amilyen magasan emelik ezeket a frekvenciákat, tehát azt hogy tudják nekünk szolgáltatni az információt a 
telefonokon, egyebeken keresztül, ez annak az értékében emelgetik tulajdonképpen a határértékeket. És visszatérve erre a 
hőmérsékletre, tehát az, hogy a szervezetünkben milyen értéket képvisel ez az elektromágneses sugárzás okozta hőemelkedés. 
Idézőjelben mondva ezt a hőemelkedést. Ez azért nem igaz, mert ugye az emberi szervezetben van egy termosztát, mai 
tulajdonképpen nekünk a hajszálérhálózatunk, a nyirokkeringésünk az idegpályáink, tulajdonképpen megteszik azt a 
hőmérsékletszabályozást, tehát tulajdonképpen iszonyatos nagy besugárzás kell ahhoz, hogy bennünk valóban ez a 
hőmérsékletemelkedés létre tudjon jönni. Létrejön, tessék belegondolni, hogy ha valaki mobil telefonál valamelyik füle mellett, 
mondjuk éppen tíz percen keresztül. Akkor biztosan érzete ő is hogy mennyire fölmelegedett ez a része az agyában, fejében. A másik 
pedig, hogy pont ez az egyik probléma az ilyen telefonálgatás után. Sőt én majd mindjárt szeretném is demonstrálni, zárójelben 
mondanám, egy mobilhívás valóban mit tud jelenteni számokban, sőt meg is fogjuk szólaltatni majd ezt, hogy mit jelent egy 
mobilhívás. Tehát ha hőmérsékletet képez itt az agyunkban, akkor azt hiszem, különösebb képzelőerő senkinek nem kell ahhoz, hogy 
el tudja képzelni, hogy előbb utóbb milyen élettani változásokat tud az agyunkban vagy éppen a fülünk környékén okozni. Nem 
véletlen az, hogy ennek okán óriási mértékben megnövekedett az úgynevezett akusztikus neurinománka hívják, mai magyarul azt 
jelenti, hogy fültő mirigydaganatoknak a száma, és ami a legborzasztóbb ebben az információban, hogy ez legfőképp a fiataljainknál 
történt meg. Legfőképp azoknál a fiataloknál, akik már húsz év alatt elkezdték a mobiltelefonálást. Nagyon szerencsétlen ez a téma, 
megmondom miért, mert ebben az országban talán nincs olyan ember, sőt hozzáteszem, az egész világban alig van olyan ember, aki 
ne mobil telefonálna. Sőt had mondjam el, hogy elértük megint azt a határt a mobiltelefonálásokkal, hogy olyan függővé váltunk tőle, 
hogy ha reggel otthon hagytuk a mobiltelefonunkat, akkor képesek vagyunk akárhány kilométert visszamenni, de telefon nélkül nem 
tudjuk tölteni a napjainkat. Sőt, hogy a függőség még miben látszik a legjobban, én azt hiszem a múlt adásban is elmondtam, vagy 
éppen azt hiszem a Vincze professzor úrral beszéltünk itt az adásban, hogy voltunk egy étteremben a feleségemmel és én azzal 
foglalkoztam egyfolytában, hogy az emberek hogyan kommunikálnak egymással, sehogy. Ugyanis az történik, hogy amikor ezt az 
éttermet említve, mellettünk volt egy négyes csoport, velünk szemben meg két hatos csoport. Azok nem egymással beszélgettek, 
hanem mindenki a saját mobiljával volt elfoglalva, hogy azokkal nem tudom mit csinált vagy játszott, vagy valami információkat 
szerzett addig is, amíg az ebédjét fogyasztotta. Tehát még egyszer mondom, hogy nem egy kellemes ebéd, amikor egymással 
elbeszélgetünk, hanem mindenki a saját mobiljával volt elfoglalva. És azért mondtam, hogy kényes ez a téma, mert van, aki szerelmes 
a saját mobiltelefonjába, ide jutottunk sajnos, és azt meg merjük sérteni, hogy az ő telefonját, esetleg olyan információt adunk róla, 
ami nem éppen pozitív információ. Hát akkor én vagyok gonosz, onnantól kezdve a legnagyobb ellensége az ő számára. A másik 
amit, nagyon sokszor kértünk, könyörögtünk, hogy a gyermekeinknek a kezébe ezt a mobiltelefont nem szabadna adni. Nemrégen az 
egyik kereskedelmi televízióban megszavaztatták a nézőket arról, hogy hány éves kor legyen az, hogy a gyermek kezébe odaadhatjuk 
ezt a telefont. Volt választási lehetőség, 3, 5, 10-en éven felül. Tessék elképzelni mit szavaztak meg a nézők, 7 éves kort szavaztak 
meg. Ennél nagyobb butaságot sajnos nem lehet elkövetni, mint hogy egy hétéves gyermek kezébe adok egy mobiltelefont. De én 
továbbmegyek, nem csak a hétéves gyereknek adnak a kezébe mobiltelefont a kezébe, hanem most már még kisebbeknek is. Én 
hallottam már ovi mobilról, mai azt jelenti, hogy van egy mobiltelefon, amin van három gomb, apa, anya, mama felirattal, jellel meg 
színnel. És ha az óvodásnak, ha valami baja van, az anyát vagy apát fel tudja hívni mobiltelefonon. Egyrészt nem probléma, mert ha 
az ember azért úgy gondolja, hogy a gyerekével kommunikálni tud, és akkor tudja, hogy biztonságban van és ha bármi történik akkor 
azért fel tudja hívni ez rendben van. Csak ne használja másra az a gyerek. Nem véletlen, hogy kint Ausztriában egyébként az egyik 
legszigorúbb értékek vannak meghatározva Ausztriában, ahol továbbra is az egy mikrowatt/négyzetméter érték van meghatározva a 
lakókra, tehát a lakáson belül, és a külterületeken pedig a tíz mikrowatt/négyzetméter van meghatározva. Egyfolytában támadják is ezt 
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az országot, hogy jó lenne most már ebből lépni, mert nem lehet tartani ezeket az értékeket. Ők viszont tartják magukat ahhoz, hogy 
igenis be fogják tartatni a szolgáltatókkal, sőt ezért létre is hoztak egy úgy nevezett antenna kommandót, ami azt jelenti, hogy 
kocsikban mérőműszerekkel járják az utcákat, és ha ez az érték megnövekedik, akkor a szolgáltatót behívják, és rögtön közlik vele, 
hogy túllépték azt az értéket, amiben meg van egyezve. Ha ezt nem tudják tartani, akkor vannak különféle lépések vagy jön-jön 
helyette másik, aki majd be fogja tudni tartani. És tessék elképzelni kedves nézők működik minden. Tehát működnek a telefonok, 
működnek az internetek, működnek a különböző egyéb ilyen digitális készülékek. Csak egyszerűen úgy kell csinálni az egészet, hogy 
valóban a lakosságot figyelembe kellene venni. Tehát ezt ott megtartják, sajnos azt hozzá kell tennem, hogy nálunk sajnos közelében 
se vagyunk ehhez. nagyon kevesen vagyunk azok, akik próbálják ezzel kapcsolatban a lakosságot tájékozatni. Viszont hozzá kell 
tennem, hogy még ha tájékoztatjuk is, talán addig tart, amíg én elmondom, és utána egy óra múlva már az egész értelmetlenné vált, 
mert jön egy hívás elkezd beszélgetni és már el is felejtette, hogy mit mondtam én itt, mint hogy milyen egészségügyi 
következményei lehetnek ennek a hatalmas nagy telefonálásnak és az elektromágneses sugárzásoknak a hatásainak. Én azt is jó 
párszor már elmondtam itt az adásokban, hogy ebben az elektromágneses sugárzásokban már régóta elértük – én hozzáteszem és én 
vállalom a felelősséget ezért a szóért – azt a lélektani határt, amikor már nem lehet megúszni, amikor már nincs olyan ember az 
országban, aki megúszhatja úgynevezett élettani következmények nélkül. Tessék belegondolni, hogy ebben az elmúlt 10-15 évben 
olyan mértékben elszaporodtak a gyerekeknél, a fiataloknál az egészségügyi problémák, hogy az ember egyszerűen csak a száját tátja, 
hogy egy fiatalnak hogy lehetnek ilyen problémái, súlyos problémái. Erre is kedves nézők had mondjak egy példát, én nem olyan 
régen voltam egy olyan munkahelyen ahol 700 ilyen kis fakk volt kialakítva, ahol kettő darab monitor volt, meg teljes 
infrastruktúrával ellátva természetesen. És az átlagéletkor ezen a munkahelyen olyan 27-30 év között volt. És még egyszer mondom 
700 fiatal volt, és ennek a 80% ennek a huszonéves fiatlanak, 80%-a beteg volt, tehát különféle betegségekben szenvedett. Legfőképp 
a vastagbélproblémák, ugye elmúlt adásban elmondtam, hogy mi ennek a legfőbb majdnem azt mondom koreográfiája, hogy ez 
hogyan indukálódik a szervezetünkben ennek a problémája. Nem akarom most megismételni, ha valaki kíváncsi rá nagyon szívesen 
visszanézheti az archívumokban. Tehát visszatérve az egészségügyi problémákra, említettük egyszer a hőhatást, hogy azt tudja okozni 
a szervezetünkben, pedzettük hozzá, nagyjából megemlítettük az ingerhatást, hogy ez a szervezetünkben ingerküszöböket szólít meg 
folyamatosan. van még egy harmadik ezt meg kell említeni, ez pedig az úgynevezett információs hatás. Ami azt jelenti, hogy ha 
megint megengedik, kimegyek a táblához, hogy érthetővé tegyem mindenki számára ezt az egészet. Kedves nézők tessék elképzelni, 
vegyünk egy sejtet, amit mint minden sejtet egy úgynevezett duplamembrán vesz körül. És a dupla membránok között vannak úgy 
nevezett ki kapuk, ezt ionkapuknak hívjuk. Ilyen a kalcium, kálium és nátrium kapuk, mai azt jelenti, hogy ezeket a kapukat úgy 
nevezett elektrokinetikai szempontból úgy nevezett pozitív töltések tudják nyitogatni és zárni. Most tessék elképzelni, most 
maradjunk a mobilhívásnál, egy mobilhívás során, hogyha a szervezetünkbe érkeznek ezek a kívül indukált elektromágneses 
hullámok, száguldanak ezek a negatív elektronok a sejtjeink felé. Minden sejt egy darabig csak úgy tud védekezni, mert el kezd 
védekezni, hogy innen egy pozitív töltést vesz és semlegesíti azt a negatív értéket. Igenis csak egy bizonyos idő után a sejteknek a 
külső membránján egy úgy nevezett potenciálesés következik be. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a kapuknak a nyitása zárása nem úgy 
fog történni, mint ahogy a jóisten nekünk kitalálta. És mi történik szabadon fog áramlani, először a kalcium kiáramlása, ennek a 
következtében az történik, hogy a szerveztünkben az úgy nevezett ingerület átvitel meg fog változni. És a megváltozott ingerület 
átvitel következménye az, hogy stresszesebbek leszünk, agresszívak leszünk. Ugye ehhez nem kell, messze menni csak ki kell menni 
az utcára, be kell ülni a kocsiba aztán mindenki, tudja, hogy én most miről beszélek. Legfőképpen a fiataljaink, ugye én megint nem 
bántani akarom őket, sőt inkább védeni szeretném minden egyes mondatommal, szavammal. Legfőképpen a fiataljaink akik 
nincsenek-e megfelelőképp tájékozatva, semmi mással nincsen probléma. Nincsenek tájékoztatva, hogy valóban ezek a 
megnövekedett elektromágneses hullámok előbb utóbb az ő szervezetükben milyen problémát fog okozni. Pedig megmondom, 
őszintén fogékonyak lennének rá. Megint csak jó párszor megemlítettem itt az adásokban, hogy mi nagyon sok iskolában voltunk 
adásokat tartani. Most is hamarosan egy elég nagy iskolába hívnak szintén az egész osztályt meghívva. Szintén egy tájékoztatást 
tartani. Először féltem tőle megmondom miért, mert ebben voltak 17-18 éves fiatalok is a középiskolában, ugye ez a korosztály, aki 
úgy általában mindent tud. Nekik újdonságot nem nagyon lehet mondani. Kedves nézők annyi a háttéranyag, tehát amit tudunk nekik 
vetíteni, amivel meg tudjuk értetni, azt hogy valóban ez az elektromágneses sugárzás a szervezetünkben milyen problémát és milyen 
betegséget tud elindítani. Rögtön hozzátenném, hogy ezek az elektromágneses sugárzások soha sem közvetlenül okozzák a problémát. 
Hanem mindig közvetetten, tehát valahol valamit elront és annak a következményét isszuk. Ilyenek többek között had említsem meg, 
hogy először is óriási mértékben tudják nekünk az energiánkat ugyanezek az elektromágneses hullámok is felhasználni. A másik 
pedig, hogy ennek okán óriási mértékben tud felszaporodni a szervezetünkben a szabadgyököknek a mennyisége. Egyszerűen olyan 
mennyiségben tudnak a szerveztünkben lenni, hogy nincs a világon annyi antioxidáns sem táplálékban sem táplálék kiegészítőben, 
ami szükséges lenne a szerveztünk számára. És ha fent maradnak ezek a szabadgyökök, mit csinálnak? Keresik az elektronpárjukat, 
hol? az egészséges sejteknél. ÉS addig bombázza azokat a sejteket, amíg el nem tudja lopni az elektronját. És amíg bombázza azokat 
a sejteket, közben az történik, hogy a sejt teljesen tönkre megy, sérül. És a sérült sejtrészeken nekünk úgy nevezett gyulladási helyek 
alakulnak ki. És a gyulladási folyamatból pedig aztán szépen jönnek az úgy nevezett degeneratív problémák. Ilyenek az összes 
autoimmun betegségek. Sajnos ilyen a rák, tehát ilyenekből indul ki. Itt zárójelben megint szeretném megjegyezni a kedves nézőknek, 
hogy a múlt adásban mutattam én itt nagyjából, hogy az érték milyen mértékben tud lecsökkenni egy bizonyos terméknek a hatására. 
Ez az adás nem arról szól, hogy ezt a terméket mutogassuk, hanem szeretném itt kedves nézőket megkérni arra, hogy itt a futócsíkon 
van egy szám 877-0500-as telefonszám, itt először is ha valaki beüti az interneten az én nevemet, akkor nagyon sok információt talál 
az itt elmondottakról meg az el nem mondottakról is. A másik hogy ezen a telefonszámon, hogyha be tetszenek ütni, akkor utána van 
egy gépi hang ami szépen elfogja irányítani a különböző műsorokhoz önöket. És többek között az Elektrosokk című műsorhoz, 
aminek hatos a kódja. És ha valaki ezt a hatos kódot beüti, akkor az én velem fog tudni beszélgetni. És akkor bármit akár, mait itt nem 
tudtunk elmondani, ha valami számára nem elég érthető volt az elmondottak alapján. Akkor azt utána még meg tudjuk beszélni, tehát 
nyugodtan engem akár abban akár SMS- ben is lehet keresni. Visszatérve az egészségügyi hatásokra még annyit had mondjak ezzel 
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kapcsolatosan el, hogy nagyon sokszor mondták azt, hogy ez nincsen még kellőképpen kutatva. Én had mondjam el, hogy 15 éve ezt 
mondják, hogy nincsen kellőképpen kutatva. Csak nálam 2000 olyan lektorált kutatási anyag van, ami intézmények, egyetemek és 
kutatási intézmények vizsgálták, hogy valóban az elektromos és elektromágneses sugárzásnak milyen hatásai vannak az emberi 
szervezet számára. Nem véletlen az sem, hogy tavaly tehát 2012 májusában a lyoni rákkutató intézetben egy kongresszus keretén 
belül 54 ország 150 tudósa tette le azt a kutatási anyagot, aminek kötelezően aztán be kellett jelenteni, ennek a ráhatására, tehát hogy a 
mobiltelefonoknak a sugárzását, átjátszóknak a sugárzását felsorolták a 2B-s forrásba, mai azt jelenti, hogy rákeltő hatása van igenis. 
És ezt szépen Magyarországon a Keschler főorvos jelentette be az egyik rádión belül. Tehát azért szeretném a hátralévő pár 
percünkben, nem sok van már hátra, szeretnék még egy demonstrációt megmutatni önöknek, hogy egyetlen egy hívás egy emberi 
szervezet számára mit tud okozni. Én ezt szeretném úgy megmutatni kedves nézők, hogy itt van nálam egy telefon, most én fel fogom 
hívni a saját otthonunknak a telefonszámát, mai azt jelenti, hogy el fogom indítani a hívást, ezen a készüléket, ezt most be fogom 
kapcsolni. Nem tudom, a kedves kollégákat, ha meg tudom kérni, lehet-e követni azt a számot, ami itt meg fog jelenni. Szeretném azt 
demonstrálni, hogyha egy hívást elindítok, akkor milyen érték keletkezik itt én bennem meg a környezetemben. Még amivel 
szeretném ezt demonstrálni, hogy itt van egy olyan kis készülék, amit majd meg fog szólalni, ezt tulajdonképpen azért tettük azért 
készítettük ezt az egyszerű kis készüléket, hogy ne csak számokról beszéljünk, hanem hallgassuk is meg, hogy az elektromágneses 
sugárzás mit tud okozni. Tehát et ide teszem magam mellé, ennek lesz majd egy kellemetlen hangja. Én meg szépen majd előkeresem 
azt a számot. Nem tudom, tetszenek e hallani kedves nézők, egy mobilhívásnak a száma, és kis is nyomom ezt az egészet. Azonnal. 
Tehát most fog visszatérni ez a szám. És most tessék elképzelni azt az állapotot, amikor egy mobiltelefonnal mobil telefonál valaki és 
éppen ott van az ölében egy kisbaba egy páréves vagy pár hónapos kisbaba. Akkor ennek a kisbabának a szervezte is ugyanígy mit 
kap. De mit kap a mi szervezetünk is. Én azt gondolom, hogy olyan különösebb képzelőerő nem kell ahhoz, hogy el tudja képzelni 
valóban, hogy ezek a hullámok, ezek az elektromágneses hullámok a mi szerveztünkben, hogyan tudnak indukálódni olyan 
problémákká, amiről az imént beszéltünk. Egyet még had mondjak a kedves nézőknek, mert valóban az utolsó perceket éljük. Én 
nemrégen találtam Einsteintől egy idézetet, mert ugye azt mondtam, hogy ez a mobilvilág függővé tette a környezetünket, mert 
valóban valaki megy az utcán és leült egy székbe és elkezdi nézni az embereket, akkor biztos vagyok benne, hogy minden második 
ember telefonál. ha van egy társaság, akkor biztos vagyok benne, hogy legalább a fele a telefonjával foglalkozik. És ez mindegy, hogy 
éppen milyen helyiségben vagyunk, hogy éppen egy temetésen vagyunk, lakodalmon vagyunk, nincsenek ebben semmifajta korlátok. 
A Telefon nagyon fontos szereplővé vált. Egy idézetet Einsteintől had mondjak el. Nem most mondta, nagyon régen és a 
következőképpen szól, és még egyszer szó szerint szeretném idézni, tehát az ő szavait: Félek attól a naptól, amikor a technológia 
fontosabb lesz, mint a személyes kapcsolattartás. A világon lesz egy generációnyi idióta. És még egyszer mondom ezt nem én 
mondtam, Einstein mondta, jó régen már. Bekövetkezett ez az idő, nem is olyan régen már, sajnos ide jutottunk, hogy a 
kommunikációk megszűntek, az embereknek az egymással való kapcsolattartása megszűnt és sajnos eljutottunk a technokrata világba, 
mai nem jó világ. Kedves nézők ez volt a mai napnak a műsora, ennyi volt az időnk. Annyit még szeretnék kérni Önöktől, hogy a jövő 
hónapban is ugyanígy látogassanak meg bennünket. Egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, mert a Papp Lajos professzor úr elfogadta 
a meghívásunkat, tehát ő vele fogjuk komollyá tenni azokat, amit én eddig próbáltam elmondani. Én köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket! 

5. 2013.05.25. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
Nagyon szép napot kívánok a kedves nézőknek, szeretettel köszöntöm Önöket ez az elektrosokk című műsorunknak immáron ötödik 
adása és a kedves nézőket vissza tudom emlékeztetni, akik látták a műsorunkat, akkor ugye emlékeznek rá, hogy az elmúlt négy 
adásban szép lassan végig mentünk azokon a problémákon, ami egy újabban az emberi szervezet számára most már teher tud lenni. 
Ez jelesül nem más, mint valóban az elektroszmog. Az elektroszmognak a legnagyobb átka, hogy nincsen színe, nincsen szaga, nem 
tudom megfogni így aztán elvileg az emberi elme sem nagyon foglalkozik vele, ezért óriási csapda. A másik az, hogy a híradásokból 
innen-onnan kapjuk azokat a fars információkat, hogy nem is kell ezzel nagyon foglalkozni, mert ennek nincs értelme, hogy 
foglalkozzunk vele. Kedves nézőinknek itt az elején szeretném kijelenteni, hogyha valaki ezt mondja, az valami probléma van ott a 
tudásával vagy szándékosan teszi ezt. Igenis kell foglalkozni vele és nagyon komolyan kell vele foglalkozni, mert van ereje, óriási 
ereje van neki. Az elmúlt évtizedek statisztikája tudja a legjobban bizonyítani, hogy valóban mennyi beteg ember született itt az 
elmúlt évtizedekben. Én mindig megemlítem a gyermekeinket ami az egyik legfontosabb és ebből csak egy statisztikát én mindig 
kiemelek. Ha vesszük az autizmust az utóbbi tíz évben csak az autizmus 850 %-al növekedett meg. Innentől kezdve nagyon sok adatot 
feltudnék sorolni, de nem az a célunk a mai adásban. A mai adásban azt szeretném én itt elérni Önökkel, hogy olyan komolyan 
vegyék ezt a problémát, amit én itt próbáltam Önöknek itt az elmúlt négy adásban átadni. Ehhez megígértem azt is, hogy olyan 
tudósokat hívok ide az adásba, akik nekem ebben nagyon sokat fognak segíteni. Most szeretném köszönteni és nagyon szeretném 
megköszönni és nagyon nagy tisztelettel professzor úrnak Papp professzor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arra szeretném 
megkérni a professzor úrat, hogy segítsen itt az adásokban azt, hogy az embereket, a nézőket valahogy tényleg, kinyissuk a szemüket, 
hogy valóban a láthatatlan veszély, amit itt elektroszmognak aposztrofálunk, hogy valóban mekkora problémát tud jelenteni az emberi 
egészségnek a számára. Nagyon sok szeretettel köszöntöm professzor urat ebben a műsorban és akkor kérem szépen a segítségét és 
véleményét. 
A műsorban Papp Lajos az alábbiakat mondja el. 
Először is köszönöm a meghívást. Az egyszerű válasz a kérdésre, hogy nem tudjuk és ez jelenti a legnagyobb veszélyt, mert ha 
valamiről tudunk akkor tudunk ellene védekezni ha nem tudjuk hogy hogy árt csak sejtjük akkor lehet ilyen véleményeket mondani, 
hogy az elektromos szennyezéssel nem kell foglalkozni. Tudják rólam, hogy én szívgyógyász vagyok, és hogy mennyire nagyon 
probléma lehet, tessék elképzelni, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy a szívről elvezetett elektromos áram az EKG az elektro 
kardiogram hogy keletkezik. Tudni illik egy Eindhoven nevű tudós egy kutyával kísérletezett és a kutyát négy edénybe, vizes edénybe 
állította ahol fiziológiás konyhasó volt, tehát sós oldat és legnagyobb döbbenetére szabályos elektromos jeleket tudott elvezetni. És 
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hogy a kutya szívműködését meghallgatta a második meglepetése az volt, hogy a szívműködéssel szabályosasan szinkronban történik 
ez az elektromos jel. Tessék elképzelni, hogy a mellkasunk közepén ott van egy ökölnyi kicsi szervünk az körbe veszi egy hatalmas 
izomtömeg és ezen az izomtömegen keresztül az elektromos jel átüt. Nem tudjuk megmagyarázni a mai napig nem tudjuk az ekg 
keletkezését, tapasztalati körbe és ezért igenis a tapasztalatra kell támaszkodni. Néhány érdekességet mondanék bevezetőül. Mi 
orvosok tapasztaltuk, hogy bizonyos napokon egyáltalán nincs infarktus bizonyos napokon halmozottan jelentkezik az infarktus. 
Bizonyos napokon tüdőembólia nem jelentkezik, bizonyos napokon a tüdőembólia sokasága jelentkezik. Én csak az józanészre 
szeretnék hivatkozni, hiszen a szervezetünkben minden vörös vértest egy vasmaggal rendelkező kis testecske minden milliliterbe 
négy-öt millió ilyen vasmaggal rendelkező test kering és minden elektromosság és elektromágneses hatás a keringésünkre a 
vörösvérsejtjeinkre hatással van. Hatással van a szívünkre, a szívünk olyan csodálatos szerv ami öngerjesztő maga indítja az 
elektromos jelet. Még egészséges embernél is problémát okozhat de a modern technika a szív gyógyászatban nagyon sok elektromos 
eszközt alkalmaz ilyen például a pacemaker. A pacemakerről már nagyon nagy irodalom van, hogy mit nme szabad tenni. Megzavarja 
a pacemaker működését minden elektromágneses jel a pacemakert megzavarhatja. De hagy nyugtassam meg az embereket mert 
félnek, hogy jaj istenem mi lesz velem. Átmeneti zavart okoz és a zavar megszűnte után a készülékek visszaállnak. Röviden 
összefoglalva a kérdésre adott választ, sajnos nem tudjuk, hogy azt, hogy mekkora a kártétel tudjuk hogy óriási, miért nem tudjuk 
precízen meghatározni mert nem mérik. Mert a nagy cégek arra… 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Igen, már ahol kellene mérni.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Akiknek kellene mérni, mert a szolgáltatók az elektromos szolgáltatók, akik gyártják az elektromos készülékeket abban érdekeltek, 
hogy azt bizonyítsák hogy mi nem ártalmas. Az orvostudomány úgy a gyógyszeriparban, mint az elektromos készülékek 
használatában mivel szegény csak az aki támogatja csak azt tudja a komoly vizsgálatokat elvégezni, de történtek vizsgálatok. Tudni 
kell minden embernek, hogy minden, ami a szervezetünkben van az elektromos jellel működik az agyunk a szívünk az izomzatunk 
ahogy mondtam a vörös vértestek tehát mindennek óriási jelentősége van ami életünkben is de azt már nem tudjuk meghatározni hogy 
több generációval később a genetikai ártalom mekkora egyszerűen mert nem vizsgálják. Ha megengedhető, akkor néhány olyan 
dologra hívnám fel a figyelmet, ami egészségügyi vonatkozásában egyértelmű és bizonyított, hogy romboló. A gyermekeknek a kicsi 
gyermekeknek addig még nyitva van a kutacsa tehát még nem nőtt be a feje lágya, amíg a koponyacsont nem védi az agyat addig 
hihetetlenül érzékeny az elektromos jelekre. Ami különleges veszély az a mobiltelefon. A mobiltelefont mindenki kipróbálhatja, ha 5-
6 percig használja forró a készülék a kisgyermekek bizony azt a területet megfőzi, megsüti. Volt arról szó, hogy az autizmus milyen 
mértékben növekedett nem tudjuk pontosan mi okozza de hogy az elektromos hatás benne van ez egészen biztos. Gyermeknek nem 
szabadna a kezébe adni rádiótelefont. A környezetben lévő elektromos eszközök ilyen például ilyen például a mikrohullámú sütő.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
A halál sugara.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
A halál sugár és olyan egyszerű lemérni, hogy az a készülék, amit használunk a háztartásunkban az jól védett e nem egy 
bombasugárzó készülék, nagyon kell vigyázni nehogy félreértés legyen, hogy nem bekapcsolt állapotban a rádiótelefonokat betesszük 
becsukjuk az ajtót és felhívjuk a rádió telefonunkat és ha az megszólal a készülék nem jól szigetel.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
De általában 90%-ban megszólal. 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
95%. Tehát ami itt a Kelet- Közép európai országokba jön pontosan erről van szó tehát mit kell tenni? Nem kell használni! Ugyanígy 
én egyszerű kísérleteket javasolt elvégezni a kedves nézőknek hallgatóknak. Vegyenek egy búzamennyiséget készítsenek 4-5 kis 
edényt és vessék el a búza magot és öntözzék esővízzel öntözzék szabad tűzi forralt vízzel öntötték az elektromos készülékkel 
felmelegített vízzel az induktoros árammal készülő forró vízzel és a mikrohullámú sütőben felmelegített vízzel. Nagyon izgalmas 
kísérlet a kérdés az, hogy az elvetett magból mennyi mag fog kicsírázni.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Mi már tudjuk a választ 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
ez meggyőző lesz hogy nem szabad ilyen sok természetellenes dolgot az elektromosságban sem használni. Nem tudunk róla de 
rendkívül ártalmas. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Professzor Úr ennek a műsornak is az a célja vagyis azt szerettem volna elérni, hogy az embereket nem félelembe tenni, hanem 
megtanítani arra, hogy valóban ezt a világot a megváltozott világot hogy kell úgy élni, hogy valóban az is tegye a dolgát de mi is 
maradjunk azért egészségesek. Nagyon nehéz ezt tenni mert végülis az emberek legfőképp ha mobiltelefonról van szó mindenkinek a 
legféltettebb kincse vált mára a mobiltelefon. Sőt ugye éppen az elmúlt adásban mondtam el ezt, ha van egy társaság egy fiatalabb 
társaság elmennek bárhova akkor nem egymással foglalkoznak hanem a mobil telefonjukkal. Katasztrofális állapot. A másik pedig az, 
hogy döbbentem hallottam egy adásban egy akármilyen kereskedelmi tévének az adásában, hogy megszavaztatták a nézőket, hogy 
mikor adjunk a gyerek kezébe mobiltelefont. Három válasz volt ugye volt a három év, a hat év és a tizennégy év. A hat évet 
választották, tehát azt döntötték el, katasztrófa. Csak egy példát hagy mondjak Ausztriában az összes orvosi rendelőben nagy betűkkel 
ki van írva, hogy tizenhat éven aluli gyermeknek ne adj a kezébe mobiltelefont. Nálunk meg itt harcolni kell, hogy a gyerekeinket a 
jövőnket tudjuk védeni. Professzor Úr másik amit én szeretnék Öntől megkérdezni és főleg az áladását adni inkább így mondom rá 
mert végülis ugye itt elmondjuk, hogy milyen a problémák vannak a megoldásokat szeretném mindig elmondani a kedves nézőknek. 
Az egyik megoldás, amit én kaptam a Jó Istentől az az én szomszédomnak a megfigyelése volt. Mégpedig a következő történt, ugye 
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nagyon szegény család volt ott velünk szemben, volt hat gyerek és őknek nem jutott se ruha se cipő, hacsak a környék nem vitt nekik 
valamennyit. Azok a gyerekek zömmel mezítláb nőttek fel télen-nyáron. Ami azt jelenttette, hogy én már néha attól náthás voltam, ha 
láttam a gyereket a hóban mezítláb tapsikolni. Náthája nem volt Professzor úr. Abból kiindulva végülis a földelésnél kötöttünk ki. Az 
emberi szervezet számára mekkora segítséget tud nyújtani az ilyen megváltozott világ kezeléséhez, ha vissza tudunk kicsit nyúlni 
ahonnan jöttünk, a természethez. Tehát valóban érintjük a földet és a földelésnek az eredményei számomra megdöbbentő 
eredményeket tudtak hozni. Még egy gondolatot Professzor Úr ha megenged. Ugye Amerikából kellett az egyik termékünket nekünk 
behozni, ami ilyen földelésről szól és ennek az egyik legnagyobb segítője ennek a terméknek ott is egy híres kardiológus professzor 
dr. Steven Sinatra-nak hívják, nem tudom tetszett-e róla hallani, és ezért óriási örömmel vártam Önt ebbe az adásba, hogy erről a 
földelésről tudjunk beszélni. Professzor Úr mi a véleménye erről a földdel való érintkezésről? 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
A teremtő isten tökéleteset alkotott. Ő arról is gondoskodott, hogy ha a légkörben feszültség van, akkor azt le tudjon földelődni. Ez a 
villám, amikor becsapódik a földbe. Ha este ki megyünk a lakásból a gépkocsinkhoz és közelítünk a gépkocsinkhoz szikrázik a 
kezünk mert az elektrosztatikus áramot a gépkocsi felé adjuk le. Rettentő fontosnak tartom azt, hogy a természet törvényeit 
felkincseljük, ahogy Széchenyi mondta és tanuljunk belőle.  A mindennapok során annyi elektromos készülék környezetében 
vagyunk, hogy meg kell oldani szó szerint a feszültség levezetését. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Milyen szép ez a magyar. 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Olyan gyönyörű, minden benne van a nyelvünkben. A feszültséget levezetni nem felvezetjük, levezetjük. Hova vezetjük? A földbe 
vezetjük. A mezítlábon való járás egyik élettani előnye az, hogy az elektromos feszültséget le tudjuk vezetni. De télen, hogy oldjuk 
ezt meg? Hát nagyon egyszerű. Menjünk ki a természetbe és öleljük meg a fákat érintsük a kezünkkel, fogjuk át a fát, tegyük hozzá az 
arcunkat és mindenki higgyen magának ne a tudósoknak.  Tegye meg mindennap, hogy séta közben megölelgeti a fákat. Nyáron 
pedig lehetőség szerint nem szigetelt műanyag ,gumi papucsban hanem mezítláb megy. A gyermekeink lúdtalpasak, a gyermekeink 
kaccsos térdűek tehát élettani szempontból is fontos a mezítlábon való járás, a mackójárás, de legalább ilyen fontos az elektromos 
feszültségek levezetése. Nézzék meg a gyerekeket, próbálják ki. Aki lakásban tartja a gyermekét az milyen feszült, ideges, mint aki 
kihajtja a természetbe a gyerekkorunkban mezítláb jártunk a tarlón is, nem voltunk feszültek. Mi tudtunk aludni, nem voltak rossz 
álmaink, hanem gyönyörűen letudtuk a mindennapok okozta feszültségét vezetni, úgy a lelkit a testit és az elektromosat is.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Professzor Úr sajnos rettentően fogy az időnk, úgyhogy még annyi kérdésem lenne, erre a földelésre visszatérve. Még ezt egy kicsit 
feszegessük ezt a földelést. Megmondom miért, mert rettentő sok kísérletek történtek, tudományos kísérletek hozzá tenném többek, 
hőkamerás felvételekkel, hogy valóban nem napok, hanem percek alatt milyen változások tudnak megtörténni egy földelés hatására. A 
másik ugye itt emlegettük a vasmagokat, hogy a szervezetünk mennyire tele van. az elektromosság hatására az tény, hogy össze 
tudnak csapódni és nagyon-nagyon be tudják sűríteni ezáltal a vérünket. Megint bizonyítást nyert az, hogy a tíz perces, tizenöt perces 
földelés vagy mezítláb ha ki megyek olyan vérhígító hatással tud rendelkezni, ami semmi más jelenleg gyógyszeres világban semmi 
nem tudja ezt űberelni. Professzor Úr nem tudom volt e már ilyennek tapasztalata, hogy egy ilyen természetben megoldott 
gyógyszerrel tudott segíteni a betegnek.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Egy picit pontosítanék. Az ér belhártyája elektro negatív. A vörös vértestek, vérlemezkék, alakos elemek felszíne elektro negatív. 
Ugye az azonos pólus egymást taszítja. Ez a véralvadás gátlás egyik részének a területe ahol olyan gyógyszereket adunk, ami ennek 
az elektromos negativitásnak az értékét fokozza. Nem hígulásról van szó, hanem a nagy erekben az alakos elemek a közép részen 
helyezkednek el és ha az alakos elemek egymást taszítják, akkor nagyon helyesen hígabb a vér, ha vonzzák egymást, tömegben 
vannak akkor sűrűsödik a vér. Tehát a szervezetünk bonyolult rendszerében ezek a hígítási folyamatok nagyon sok mindentől 
függenek, a folyadéktól, az elektromos hatástól, a gyógyszereinktől. De a legfontosabb dolog az, hogy ez csak mozgással, a 
természetben való mozgással lehet a legnagyobb eredményt elérni. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Tehát van eredménye.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Nem, hogy van, hanem ez a legfontosabb gyógyszerünk, nem lehet kikerülni. Nem konditermekben kell elektromos készüléken futni, 
hanem kint a természetben lehetőség szerint, mezítláb ha nem megy akkor testünk nagy felszíne érintkezzen a környezettel. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Bárhol. 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Nem kell félni a naptól, nem kell félni a földtől. Éltető elemünk nap és az anyaföld, olyan szépen mondja a magyar , átölel bennünket 
megment a rossz hatásoktól. Érintkezzünk a földdel. Földeljük le, nem be magunkat.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Professzor Úr köszönöm szépen ezt a kiegészítést, meg amit eltetszett mondani az érrel kapcsolatosan, nagyon fontos. Még egy 
kérésem lenne Professzor Úr, Ön is a rengeteg operáció folytán tapasztalhatta, gondolom azt, az elektroszmognak a hatását.  Csak 
utolsó kérdésként, mennyire tudott ez bejátszani az operációnak a sikeréhez vagy éppen a nem sikeréhez. Mert el sem tudjuk képzelni, 
hogy mi van ott egy operáció környékén. 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Mivel nem mértük. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
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Nem tudták mérni.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Mivel nem mértük, nem tudtuk meghatározni. Amikor tragédia van akkor az orvosok is odafigyelnek bizonyos dolgokra. Hagy 
mondjam el a legnagyobb tragédia egy sikeres szívműtét során, hosszú ideig fekszik a beteg egy kemény műtőasztalon. Nagyon sok 
felfekvés volt, bőr és kötőszövet elhalás és kiderült, hogy ez nem a felfekvés hagyományos módja hanem a műtőasztal földelésével és 
a testnek a nehézkedési pontjainak a elektromos áram, izzadság.  
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Még jobban felvette. 
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Tehát földelési elektromos égés volt. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Azt a döbbenetet.  
A műsorban P. L. az alábbiakat mondja el. 
Nagyon sok ember sikeres műtét után, kellett kezelni a kereszt csont és a saroktáj felfekvéses sebeivel míg rájöttünk arra, hogy a 
legfontosabb a szigetelés, a földelés és a puha fekhely még ilyen esetekben is és mozgatni kell a műtőasztalt. 
A műsorban Gy.J. az alábbiakat mondja el. 
Döbbenetes. Professzor Úr letelt az időnk sajnos ilyen kevés egy félóra ha ketten beszélgetünk. Én nagyon nagy tisztelettel és 
köszönettel szeretném még megkérni arra, hogy a későbbi idő folyamán ha még elfogadná a meghívásunkat, hogy tudjuk folytatni ezt 
a fajta beszélgetést. Professzor Úr én nagyon szépen köszönöm Önnek, hogy elfogadta ezt a meghívást és a kedves nézőknek is, hogy 
Önt át tudtuk egy kicsit adni. Kedves nézőknek pedig szeretném elmondani, hogy ezt soha nem tudjuk befejezni ezt a beszélgetést 
ezért elhatároztuk, hogy egy országosan ingyenes előadásokat fogunk tartani, akik igénylik ezt a mi fajta előadásunkat. Én szeretnék, 
még egyszer mondom az egész országban végig menni úgy, hogy mindenkit valóban megtanítani még egyszer mondom ingyen 
megtanítani arra, hogy valóban ezt a világot hogy éljük úgy hogy tényleg tegye a dolgát mert egyre több van rajtunk a nyakunkon 
ebből a háttér sugárzásokból és   most már kritikus szinten vagyunk. Most hétfőn is lesz Budapesten egy adás, amit vagy egy ilyen 
ingyenes adás és Én várom önöknek a hívását a 8770550-as telefonszámon, ahol bármilyen kérésre válaszolni fogunk. annyit 
szeretnék hozzá tenni ehhez a telefonszámhoz, hogy ehhez a hatos kódot tessék írni, tehát ha bárkinek bármilyen kérése felvetődik 
akkor mindig állunk a rendelkezésükre. Én nagyon szépen köszönöm Önöknek a figyelmét minden jót kívánok, Önöknek jó 
egészséget az isten áldja Önöket. Minden jót.  

6. 2013.06.29. 
Nagyon szép napot kívánok kedves nézőink. Ez az elektrosokk című műsorunknak immár a hatodik adásában vagyunk és a mai napot 
szeretném kezdeni egy kicsit rendhagyó módon. Következő ok miatt, ugyanis ahogy a múlt adásban itt a Papp professzor úr volt itt a 
vendégünk. És nekem a múlt héten a fülembe jutott két alkalommal is a következő dolog. Hogy vannak ilyen különböző előadások az 
országban és a mi általunk által mondottak itt, tehát az Elektrosokk című műsorban elhangzottakra mindig van megoldás. Na, most 
ezekre a megoldásokra elindultak az országban különböző ügyeskedők, és ezek az ügyeskedők használják a mi nevünket. Tehát végül 
is egy hamisítványokat forgalmaznak végül is. ÉS ehhez a hamisítványokhoz használják az Echo televízió hírnevét, használják a Papp 
professzornak a nevét, én hallottam a Dávid Tamás professzor nevét is és még egyebeket. Én szeretném a kedves nézőknek itt az 
elején most felhívni a figyelmet. Mi ehhez sehol egyszer sem járultunk hozzá, hogy ezeket a neveket bárki is felhasználhassa. Ezt 
szeretetem volna itt mindenképpen a kedves nézőknek a műsor elején ezt elmondani. Mert szeretnénk tisztességesen játszani, azt a 
játszmát, amit itt elkezdtünk ebben a televízióban. Ezt szeretné ma kedves nézőknek erre a figyelmüket felhívni. ÉS nagyon remélem, 
többször ilyen már nem kell nekünk már megszólalnunk. És elkezdenénk viszont a mai nap műsorának az egyik legérdekesebb részét. 
Ennek megint oka van. Jelesül a földsugárzásokról szeretnék itt a mai nap folyamán beszélni és ezt, megint csak hogy mondjam, 
tisztába kell tenni ezt az egész földsugárzást, mert évtizednyi dolgokat kell nekünk most megváltoztatni és átalakítani. Én a mai nap 
folyamán valószínű egy pár ellenséget össze fogok szedni, itt a mai nap folyamán, itt a következő ok miatt. Én szeretném önöknek 
mutatni a pálcás világot és ez miből adott ez az egész, hogy nekem a mai nap erről beszélni kell. Ha valakinek lemondtuk azt, hogy 
egy lakásmérés, akkor én kijelentem, hogy ha tíz embernek ezt megemlítjük ezt a lakásmérést, akkor a tíz ember közül tíznek rögtön 
valóban az jut eszébe, hogy van egy ilyen pálcás ember. Aki érkezik a lakásunkba maga kis kockás papírjával és biztos vagyok benne, 
hogy ott fog találni vízeret, Hartmann keresztet, légvonalat, nem akarom végig sorolni, mert 19 fajta ilyen vonal, amit kitaláltak azt, 
hogy ez mind terhelni tudja az emberi szervezetet. Óriási káosz alakult ki kedves nézők megmondom őszintén, mert talán kezdené 
azzal, hogy ez, ami az elmúlt évtizedekben elhangzott, hogy van jelentősége, de hogy valós állapot ebben nincsen, az biztos. Kezdjük 
szépen sorban, én a pálcát azért hoztam be, hogy önöknek megmutassam, hogy valóban ez az egész, hogy működik. Tessék, nem 
tudom, majd a kamera tudja követni ezt az egészet, ha én úgy gondolom, akár tudattal akár tudattalan is, hogy ez a pálca forduljon 
éppen balra akkor ez fog fordulni szépen lassan balra. Ha azt akarom, hogy ez a pálca most jobbra forduljon el, akkor ez a pálca 
szépen lassan el fog jobbra fordulni. Sőt ha azt akarom, hogy ez szépen lassan menjen körbe-körbe, akkor én nyugodtan mondhatom a 
magamét folyamatosan, ez a pálca meg teszi a dolgát, mert szépen lassan megy körbe-körbe. De ugyanígy van, még egyszer mondom, 
a tudattalannal ezt szépen tudjuk irányítani. És ha én bemegyek egy lakásba, én azért mentem, mert oda hívtak engem mérni, majd ere 
visszatérünk erre a mérésre. Akkor ott nekem kell valamit produkálni, kell nekem vízeret találni, kell nekem Hartmann vonalakat 
találni meg Hartmann kereszteződéseket találni, mert hiszen azért hívtak, hogy ezeket megkeressem. Ha én meg akarom keresni, 
akkor valószínűleg meg is találom. Mert azt mondom, hogy éppen itt az asztal közepén itt van egy Hartmann-kereszt, akkor itt is van 
a Hartmann-kereszt. Lehetne még sok mindent mutogatni ezzel a pálcával. Még egyszer mondom ez egy teljesen szubjektív dolog, 
amit minden ember azt csinál, amit akar ezzel.  Nem tudom, a kedves nézők biztosan vissza tudnak emlékezni, hogy egyszer én 
mutattam itt egy könyvet ez a Gerhard Hacker professzor, aki tulajdonképpen az osztrák orvosi kamarának az egyik elnöke. A másik 
pedig az orvosi határesetek intézetének az egyik, ja, nem az egyik, hanem a főigazgatója. Akit az osztrák kormány kért fölt, hogy 
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többek között az elektroszmoggal is kapcsolatosan, hogy tisztázzuk, hogy az elektroszmog valóban okoz nekünk akkora problémát, 
mint amekkorát okoz, mint amit itt beszélünk róla. Hogy aztán végén kiderült, hogy a könyv azért íródott, hogy annál sokkal nagyobb 
a baj, mint amit mi itt a televízióban elmerünk mondani. A másik pedig pont ezekkel a földsugárzásokkal, hogy ne zavarjuk meg az 
embereket már végre egyszer azzal, hogy itt mérésekről beszélünk, mondjuk éppen lakásmérésről beszélünk. Akkor nehogy 
összemossuk itt a dolgokat, az ilyen pálcával, ingával meg egyebekkel. Ott is megcsináltak egy úgy nevezett csűr kísérletet. Ez a csűr 
kísérlet arról szólt, hogy építettek mesterségesen egy 25 négyzetméteresen valóban egy csűrt. Akkor a két alsó részét kialakították 
különböző csövekkel, egyebekkel, amit lehetett mozgatni. És akkor meghívták nemcsak Ausztriából, hanem a környező országokból 
is a legszakértőbbek, nem is tudom, hogy mondjam ezt, legnagyobb nevekkel rendelkező ilyen radiosztétákat, akik pálcákkal, 
egyebekkel mérnek. És mindenki kapott tíz mérési lehetőséget. Amikor mindenki lemérte a saját maga penzumát, akkor az összes 
elkészült rajzolt feldolgozták a számítógépre és a végeredmény az lett, tehát az egésznek a summája, hogy azon a 25 négyzetméteren 
egyetlen négyzetméter nem maradt olyan, ahol ne lett volna vízér. Egyetlen négyzetméter nem maradt ahol ne lett volna Hartmann és 
nem akarom végigsorolni az összes többit. Tehát tulajdonképpen a végeredmény az lett, hogy még a véletlenek sem tudtak találkozni. 
De hogyan is találkoztak volna. Tessék elképzelni kedves nézők, hogy amikor, nekem műszaki végzettségem is van. Tehát amikor 
annak idején nekünk az iskolában tanították a mérést nekünk azt mondták, hogy a mérés az nem más, mint egy összehasonlítás. Ami 
azt jelenti, hogy nekem valamit valamihez kell, hogy hasonlítsak, tehát kell nekem ahhoz egy etalonnak lenni, hogy én tudjak 
egyáltalán azt a szót kiejteni, hogy mérés. na, most menjünk vissza, maikor egy ember elkezd ezzel a pácával mérni, akkor most 
tulajdonképpen lehet érzékelni, de amit én akarok, azt érzékelek. A másik pedig, amikor kiejtem azt a szót, hogy mérés, akkor én, 
mint ember vagyok az etalon? Akkor baj van. Megmondom miért, azért van baj, mert egy ember akkor tud, valóban idézőjelben 
mondom etalonnak lenni, ha az 100%-os mindenben. Fizikailag, Lelkileg, szellemileg. Van ilyen? Mertén tudomásom szerint nem 
találkoztam ilyennel, aki mindenben 100%-os. Ha meg ilyen nincs, akkor meg egyáltalán nem beszélhetünk mérésekről. És én épp 
ezért kijelentem a nagy nyilvánosság előtt, a televízió előtt, hogy az elmúlt évtizedekben, mert számtalan könyv, az internet csordultig 
van ezekkel a mérésekkel, ezekkel a pálcás egyebek mérésekkel. És erre majdnem minden második ember kiválóan ért hozzá, mert 
őneki is elmozdul ez a pálca valahol. Kijelentem, hogy az elmúlt évtizedekben az emberiség ellen egyik legsúlyosabb bűntettet 
hajtották végre. Megmondom miért. Azért, mert ezzel tömték az embereknek a fejét tele, sőt mondanám azt hogy beleégették az 
emberek fejébe ezt a vízeret, Hartmannt és ez olyan mértékben tudott működni ez a vízérnek a jelenléte, hogyha én voltam a tíz vagy 
tizenötödik emeleten, mert megtörtént az is, ha a 15. emeleten fent voltunk, akkor egy bizonyos részen ott átlépett a család. És amikor 
én kérdeztem tőle, hogy miért van ez hogy ott lépegetnek és mondják, hogy mert ott van a vízér. Tehát még a józan paraszti ésszel 
sem tudtak úgy belegondolni abba, hogy te úristen akkor mondjuk az első, a második vagy a harmadik emeleten akkor mi történhet 
azokkal az emberekkel. És akkor mondták, hogy ez úgy terjed, mint a napsugár, átmegy mindenen és ennek nincsen semmi fajta 
gyengülése. Akkor meg valószínűleg nem működik a gravitáció. de ugye azt meg könnyen ki lehet próbálni, mert ha valaki kiugrik az 
ablakon, akkor leesik, akkor működik a gravitáció. Tehát akkor ez sem igaz. Végül is oda akarok kilyukadni, hogy viszont elvették az 
emberektől azt a lehetőséget, hogy viszont, ha most már azt mondjuk, hogy lakásmérés, akkor foglalkozzanak az emberek azzal, 
amivel most már kellene. Jelesül, hogy valóban van földsugárzás, de a földsugárzást csak abban az esetben jelenthetjük ki és most már 
tudomány által alátámasztva mondom ezt. Hogyha radioaktív sugárzásról beszélünk vagy éppen a radon gázról beszélünk. Ebben az 
esetben beszélhetünk földsugárzásról. Mert ez az. De azon kívül minden más, ami a földből érkezik az vagy elektromágneses hiány 
vagy elektromágneses többlet. Tehát ezt itt aztán megnevezhetjük akárminek, akármilyen nevet adhatunk neki, de egy a lényeg, hogy 
gyakorlatilag, ezt lehet számszerűsíteni. Meg lehet jeleníteni ezt az egészet, most amit mondtam értékekkel meg mértékegységekkel. 
Sőt szeretném elmondani, hogy én már több éve dolgozok együtt a tihanyi obszervatóriummal oly módon, hogyha én elmegyek 
valóban egy ilyen lakásmérésre, akkor előtte mindig lekérem az adatokat az obszervatóriumtól, hogy ma Magyarországon hivatalosan 
mennyi ez a föld mágneses érték. ÉS akkor ezt tudja prezentálni öt perces frissítésekkel ez a cég. De még a másik, ne menjünk ilyen 
gyorsan előre. Szeretném elmondani önöknek is most, hogy amikor én a természetgyógyászatot elvégeztem a Béky tanár úrnál. A 
Béky tanár úr minket is megtanított erre a pálcás mérésre, és onnan vettem én ezt az egészet. Ott volt nekem egyfolytában a 
dilemmám és a vitatkozásunk a tanár úrral, akit végül is aztán hála a jóistennek meg tudtunk győzni, hogy valóban nem ez a releváns, 
nem ez a működtető dolog. hanem van ennek egy objektív megjelenése. És én ígértem a tanár úrnak akkor, hogy én megfogom 
keresni ezt az objektivitását, az ilyen fajta méréseknek. És akkor a feleségemnek a segítségével, akkor elmentünk mi Németországba 
egy baráti sugallatra, hogy úgy mondjam, mert csak annyit tudtunk erről az egész biofizikai intézetről ahol ki kötöttünk, hogy valahol 
Németországban van Bonn alatt. ÉS a lényeg az, hogy amikor megtaláltuk, akkor én még találkoztam azzal az úrral, aki 
tulajdonképpen 30 éven keresztül úgyszintén agyalt azon, hogy valóban ezeket a földsugárzásokat, most egyelőre tegyük ezeket 
idézőjelbe, hogy lehet valóban objektíven egzakt módon megjeleníteni. És akkor ezzel a …-val megegyeztünk, csak éppen műszert 
nem tudtunk hozni tőle, ki akkor már az úgy nevezett első generációs gépeket, hogy úgy mondjam akkor már levizsgáztatták 
különböző egyéb intézményekben, tehát ilyen biofizikai intézetekben, hogy valóban megfelelően tud működni és megfelelő értékeket 
tud adni. Viszont én akkor nem tudtam hozni egy olyan műszert, amit akkor haza tudtunk hozni. Na, most akkor megegyeztünk, hogy 
két hónap múlva én visszamegyek. Úgyis történt, csak sajnos az történt, hogy mire visszaértünk ez a … meghalt. ÉS akkor 
találkoztunk egy Dr. Hans Konrad Weiss úrral aki tulajdonképpen ezt az egész hagyatékot amit itt harminc éven keresztül produkált 
és az egész biofizikai intézetet felvásárolta mindenestül és akkor el kezdte fejleszteni ezt az objektív megjelenítését a földsugárzások 
mérésének. Ennek van most jelen pillanatban a kezemben, ez a harmadik generációs műszer van a kezemben, amivel mi dolgozunk. 
Tulajdonképpen ez a műszer most már valóban a jelen pillanatban az épületbiológiában illetve a környezetbiológiában ez az alap. Ami 
azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennek az alapján van most már certifikálva az épületbiológiai ilyenfajta mérések. Nagyjából 
szeretném elmondani önöknek, hogy ennek a műszernek mit kell figyelembe vennie, amikor mér. Ennek a műszernek a mérése 
folytán, amikor mi földmágnesességet, tehát geo mágnesességet mérünk akkor a következő tényezőket kell, hogy figyelembe vegye a 
mérésnél. Az úgy nevezett vízszintes teret, ezt úgy nevezzük, hogy a horizontális térnek a figyelembe vételével kell értéket 
meghatározni. Akkor kell a függőlegessel, amit úgy hívunk, hogy vertikális tér, amit szintén meg a kell a gépnek mérni, jeleníteni. És 
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van egy úgy nevezett, úgy hívjuk, hogy deklináció, a másikat meg úgy hogy inklinációnak, ez magyarul azt jelenti, hogy a deklináció 
a mágneses elhajlást jelent, a másik meg mágneses lehajlást. Mit jelent ez? Ugye biztosan a kedves nézők is hallották már, hogy a föld 
mágneses értéke folyamatosan csökken, ez valóban így is van, és a mértékekre akarom mondani, hogy milyen mértékben történhet ez 
meg. Ez is hivatalosan van, mert van Franciaországban egy intézmény ez a földmágnesesség obszervatórium, ahol az egész világon az 
összes adatokat oda kérik be és ez alapján van meghatározva tulajdonképpen 1964 óta a Föld teljes mágnesesességnek egészen a 
tízedik harmonikusig a megjelenítése. Tehát azóta tudjuk igazán hivatalosan az adatokat, hogy 1964-ig, 1870-től 1964-ig történt a 
Föld gyengülése, tehát a Föld mágnesességében gyengülés. Ez közel 6.5-6.7%-os gyengülés volt. És most 1964-től, amikor már 
valóban pontos, nagyon pontos adatokat tudnak már prezentálni, azóta pedig 2,8%-os föld mágneses értékcsökkenés történt. Azt is 
szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy ez az összeg, amit mondtam, ez a 2,8%-os csökkenés egy nagyon magas szám, hogyha 
vesszük itt a földtörténeti korokat. Ugye erre mondják a tudósok, hogy feltételezető, hogy a Föld pólusváltásra készül. Elindult. 
Ugyanis had mondjam el, hogy ugye a Földnek van egy északi polaritása, mondjuk, válasszuk az Északi sarkot, mert mi ehhez 
tartozunk. Tehát van egy északi sarkunk, amit földrajzi saroknak hívunk és an egy mágneses sarok, ami a kettő között, valamikor ez 
egyben volt. Most jelen pillanatban közel 1267 km a távolság a kettő között. Tehát elindult kelet-nyugati irányba ez a távolodás. 
Ennek a mértékében ez a deklináció, amit mérünk, ami alapján végül is aztán ez a gép is meghatározza totális intenzitás mértékét, 
amiben mi tulajdonképpen tartózkodunk. Na, most itt van a fontossága, hogy mennyire fontos lenne meghatározni ezt az értéket 
mindenki számára. Miért? Azért, mert a 20. században elkezdtük már ugye nagymértékben a lakásoknak a környezetét, hogy úgy 
mondjam jó alaposan megváltozatni. Hogy mire gondolok itt? Ugye elkezdtük a betonozást. A betonba tettünk rengeteg vasat, aztán 
meg hoztunk be elektromos vezetékeket, meg csöveket, meg egyebeket. Ami azt jelenti, hogy ez a természetes mágnesesség, 
természetes magnetizmus amiben mi élünk, mert tulajdonképpen a jóisten minket ebbe tett bele, ebbe kalibrálta az összes sejtünknek 
akár a biofizikális akár a biokémiai folyamatok működését. Na, most mi ezt egy kicsit eltorzítottuk, erre mondjuk, hogy torzult 
mágneses körökben érünk. Mire gondolok itt? Menjünk egy egyszerű lakásba, ha bemegyünk, akkor valóban mindenhol an a beton, 
mindenhol ott van a vasbeton. Tehát önmaga a vas már képes arra, hogy ezeket a természetes mágnesességet tudja torzítani. Viszont 
nekünk szükségünk van erre az értékre. És ha ezt az értéket a szervezet nem kapja meg, akkor élettani következményei tudnak ennek 
lenni. Kezdjük azzal, hogy mondjunk pontos értékeket. Tehát jelen pillanatban, ha vegyük az obszervatóriumnak az adataihoz. Jelen 
pillanatban Magyarországon 48.200 és 48.100, de itt kerekített számokat mondok itt most önöknek nanotesla értékben mozog most 
Magyarországon a Föld mágneses értéke. Na, most ha beülünk egy lakásba, ugye említettem, hogy a különböző okok miatt ez tud 
torzulni, viszont nekünk mi a lényeg. Az, amikor vízszintese elhelyezzük magunkat, vagy ha egy adott helyen nagyon sokat 
tartózkodunk ott mekkora ez a föld mágneses érték. Nos, ezzel a géppel, ez a műszer úgy működik, egyébként úgy hívjuk, hogy 
háromtengelyes mérőkészülék, illetve érzékelő. Ez a három tengely azt jelenti, hogy vízszintesen, vertikálisan, tehát függőlegesen és a 
mágneses elhajlást is tudja mérni ez a készülék. És ez által állapítja meg azt a totális intenzitás értéket, amiről beszéltünk. Na, most ha 
ez a 48.200 és 48.100-as értékhez képest alaposan gyengült értéket tudunk mérni. Márpedig had mondjam el kedves nézők, a legtöbb 
panellakás közepénél, a negyedik, ötödik, hatodik emelet főleg mai nagyon alacsony érétkeket tudunk mérni. De ugyanígy a családi 
hazákban is nagyon sok esetben van, amikor telerakjuk alaposan vassal, meg vasbetonnal, meg padlófűtéssel meg egyebekkel, akkor 
megint csak nagymértékben tud gyengülni ez a föld mágneses érték. Mert visszatérve, tehát hogyha az emberi szervezet, hogyha azt a 
40.000-es értéket, tehát 40.000 nanotesla értéket, ha nem kapja meg, akkor a szervezet egy hiányt szenved. ÉS azt a hiányt a szervezet 
hosszú távon, szeretném hozzátenni, hogy mindig hosszú távokról, beszélünk, ezt hosszú távon úgy tudja csak túlélni, nem biztos, 
hogy jó szó ez a túlélés, hogy irdatlan mennyiségű kalciumot használ el a szervezet. És ha én ezt nem tudom, tehát nem tudom, hogy 
milyen értékben alszom, vagy töltöm az időm nagy részét, akkor a szervezetben szépen lassan kialakul ez a hiány, tehát a 
kalciumhiány, és ha ennek a kalciumnak a pótlását ne megfelelőképpen tudom tenni, mert nem tudom pótolni, akkor mit csinál a 
szervezet? Elvesz. Honnan? A fogazatból, csontozatból. És kedves nézők, tudják mi ennek a végeredménye? Az hogy egy éves 
gyerekek szenvednek sokszor rendkívül súlyos csontritkulásban. Még egyszer mondom, egyéves gyerekek szenvednek súlyos 
csontritkulásban. Aztán ugye menjünk egy kicsit korban fölfele, három-öt éves gyereknél szintén van, ugye ehhez semmi mást nem 
kell tenni, mint édes italokat, ilyen kólát-egyebeket megitatni velük, aztán fel is tud ez alaposan gyorsulni. Meg ez a csontritkulás. 
Tehát nem kicsi a baj. A másik pedig az, hogy ugye azt mondtuk, hogy a földsugárzás ugye nem más, mint egy elektromágneses 
hiány vagy elektromágneses többlet. Tehát ez a készülék ez úgy működik, amikor be van kapcsolva, amikor egy adott helyen mérünk 
ezzel a készülékkel. Majdnem úgy működik, mint egy komputer topográf, hogy ezzel az érzékelőjével, ezzel a szonárral, úgy nevezett 
mérővonalakkal fel, mint a komputer, felszeleteljük az adott fekhelyet vagy éppen azt a tartózkodási helyet. Vagy éppen egy építési 
területet, és akkor ez a gép meg fogja állapítani mindig egy adott helyen, maradjunk akkor egy ágy felületnél, meg fogja állapítani, 
hogy az illető az milyen értékben alszik ott azon a fekhelyen. Azon a fekhelyen van-e eltérés akár csak egy nano-tesla értékben, akkor 
azt a gép centiméter pontosan meg fogja határozni, hogy az egy centiméter az melyik részre, esik, centiméter pontosan, még egyszer 
mondom. Megmutatja, hogy mekkora a mértéke, ennek az eltérésnek és most mind, amiről beszélünk ez a gépnek a memóriája, ezt 
adatok formájában tárolja. Mondjuk egy adott lakásban, amikor végeztünk az össze ilyenfajta mérésekkel, tehát a lakásban, a 
lakóhelyeknek, a fekhelyeknek a mérésével, vagy éppen ahol tartózkodunk sokat annak a mérésével. Ez a gép a memóriájában tárolja 
ezeket az adatokat. ÉS amikor végeztünk akkor visszamegyek mindig a számítógéphez, átnyomatjuk az összes adatot a számítógépre 
és a számítógép megjelenít egy háromdimenziós képen. Amire én most a kedves kollégákat meg szeretném kérni, hogy mutassuk meg 
a képet, hogy mi az a kép, amiben meg tudjuk jeleníteni ezeket a rajzokat. Amit aztán ott szépen lassan el is magyarázok mindenki 
számára, hogy valóban mit jelent ez a mérési kép, ez a mérési rajz és ugyanezt, ezt ki is tudjuk nyomatni. És akkor meg tudjuk azt 
mondani, hogy most éppen az ő feje, az ő testének melyik része van esetleg egy olyan elektromágneses többletben vagy 
elektromágneses hiányban, ami az ő szervezetére ez már valamilyen módon teherként jelentkezik. Köszönöm szépen! És akkor 
tulajdonképpen ott egzakt módon meg tudjuk jeleníteni, hogy mekkora annak az eltérése, annak az értéknek, ami éppen mondjuk 
éppen a fejét éri, vagy éppen a lábát, vagy éppen a testének melyik részét. És én had mondjam el kedves nézők, azon a rajzon, amit 
nem tudunk most annyira megmutatni, azt ki kéne nagyítani, arra most nincs lehetőségünk technikailag itt ezt az egészet végig vinni, 
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időnk sincs rá. Hogy ott elmagyarázzuk, hogy van ott az alsó sorban egy szám, amit gradiens értéknek, zavarfoknak értékelünk. Az a 
százezres értéket elkerüli én meg se szoktam kérdezni, hogy az illető tud-e pihenni az éjszakában vagy nem tud pihenni. Garantáltan, 
az nem tud pihenni, megmondom miért. Nagyjából meg próbálom én elmagyarázni Önöknek, hogy ha itt van egy nagyobb érték az én 
fejemnél, mondjuk, itt van a fejem, itt az érték nem a 48.00 értéken van, hanem éppen 60.000-es értéken van. A testem mondjuk 
éppen egy 30.000-es érétken van, a lábam meg 10.000-es értéken van. Akkor tessék elképzelni, ha valaki vízszintesen elhelyezi magát 
a fekhelyén, akkor mi történik a szervezetében? Az, hogy a szervezet, hogyha lefekszik, rögtön egy egyensúlyt akar teremteni. Az 
egyensúlyteremtéshez, mert ahol hiány van ott neki meg kell teremteni azt, hogy szervezetnek ne kelljen ott hiányt szenvedni, ehhez 
az egyensúlyteremtéshez mi kell? Energia szükséges hogy meg tudja teremteni azt az egyensúlyt folyamatosan. Ha a szervezet 
energiát használ el az éjszakában, akkor dolgozik, és ha dolgozik, akkor nem pihen. ÉS ilyenkor van az, hogy szépen lassan 
elkezdődik az át nem pihent éjszakák gyűjtése, ennek a módján is, tehát ily módon is. Ugye az elektroszmogot most már nem akarom 
említeni ebben az adásban, mert az elmúlt öt adásban ezt jó alaposan kibeszéltük. A másik, hogy ez a műszer, nem csak ezt a föld 
mágneses értéket tudja, vagy ezt az elektromágneses hiányt vagy többletet tudja meghatározni, hanem van ennek a tartozékaként, 
tartozik hozzá egy úgy nevezett kis Geiger-Müllernek egy továbbfejlesztett változata, ami azt jelenti, hogy a lakásokban az 
úgynevezett radioaktív sugárzásnak is a mértékét meg tudjuk határozni. Miért fontos ez? Azért mert rengeteg olyan lakás van, 
lakóépület van, ahol vannak még mindig salakok. Nos, a salakból is van jó salak meg rossz salak. A rossz salakkal van a probléma, 
mert általában olyan kohóból kikerült salakokról van szó, hogy ugye a rádium valamikor feldúsult abból a szénből. ÉS a feldúsulás 
okán olyan értékek következtek, amik sajnos jelen pillanatban is óriási teher a szervezet számára. Ugye szeretném megjegyezni most 
itt nagyon gyorsan, hogy ez a radioaktivitás viszont már rendelkezik akkora energiával, hogyha valakinek a lakásában ott van ilyen 
mértékben, hogy valóban képes már elektron kiváltására, tehát képes valamilyen úton-módon minket megbetegíteni. Sajnos nem is 
kell rá várni sokáig, tehát ezt is lehet mérni. ÉS had mondjam el kedves nézőknek, hogy egyszer majd egyszer egy adást ennek fogunk 
szentelni, erre a radioaktivitásra. Mert azon kívül még nagyon sok mindent kellene mérni ezzel a műszerrel kapcsolatosan, mert 
rendkívül sok olyan járólap van, olyan csempe van, ahol sajnos vannak értékek. Kedves nézők megint eltelt az időnk van még egy 
harminc másodpercünk, sajnos ezt tovább nem tudjuk folytatni a méréseknek ezt a fajta bemutatását, meg fogom ígérni, hogy ezt a 
legközelebbi adásban, vagy az őszi adások valamelyikében vissza fogunk erre térni és egy kicsit komolyabban ki fogjuk bontani, ki 
fogjuk bogozni. Sajnos az időnk ebben az adásban letelt én szeretnék önöktől elbúcsúzni. Én szeretnék kívánni önöknek egy boldog 
nyarat, egy pihentető nyarat! 

7. 2013.07.27 
Gyűrűsi József: 
Nagyon sok szertetettel köszöntöm a kedves nézőket! Jó napot kívánok, és szép napot kívánok mindenkinek! Ez az Elektrosokk című 
műsorunknak a júliusi adása. ÉS kedves nézők a mai napot egy olyan aparopóból kezdenénk, mai egy kicsit engem felháborított a 
következő ok miatt. Volt egy kedves páciensünk, aki engem felhívott a héten és a következőt mondta én nekem. Aki egyébként bajban 
van, mert egy melldaganattal küszködik. Hogy ő nagyon büszkén elmondta az orvosának azt, hogy én ott jártam nála, az 
elektroszmogot megoldottuk. Tehát ez a kártékony része ennek a dolognak már ki van pipálva. ÉS itt kapta a kedves nézőnk a sokkot, 
nem a nézőnk, hanem az én paciensem a sokkot. Ugyanis a doktor úr azt mondta, hogy hát uram ne nevetesse ki magát, elektroszmog 
nincs. ÉS én megmondom őszintén, kedves nézők, én most már nagyon fel vagyok háborodva. Nem véletlen indítottuk ezt a műsort 
január óta, hogy az embereket próbáljuk tájékoztatni. De úgy látszik az emberek most már egy kicsit tájékozottak, de nem úgy a 
tudomány, nem úgy a sajnos ki kell mondanom az orvosi rész. Tisztelet a kivételnek természetesen. Épp ezért úgy megígértem a 
kedves nézőknek én azt is, januárban, hogy én időnként hívok olyan tudósokat, olyan professzorokat, olyan segítséget, akik nekem én 
nekem segíteni fognak abban, mait én ebben a televízióban elkezdtem teljesen jó szándékkal. Azért mondom, hogy jó szándékkal, 
mert rengeteg embernek mi szeretnénk segíteni, mert ha tudomásul veszik, ha nem veszik tudomásul, az elektroszmognak óriási ereje 
van, óriási hatása van. És a továbbiakban nem is szeretném a mai napon húzni az időt, nagyon izgalmasnak tűnik ez a mai nap. ÉS két 
professzor van itt a mai nap velem, és én szeretettel köszöntöm itt, és nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Szeretném is 
bemutatni, az egyik Oroszországból érkezett Sergej Postnov professzor, a másik, aki nekem a segítségemre fog lenni nekem itt a 
fordításban, kedves Tibor barátom és kedves nézők én most elnézést kérek a Tiborral régóta tegező viszonyban vagyunk. Tehát 
professzor Gere Tibornak hívják, aki az én segítségemre lesz itt majd. Professzor úr csapjunk bele a közepébe. Én rögtön szeretném 
azt megkérni öntől, megkérdezni öntől, hogy én tudom, hogy Oroszország sokkal előbbre jár, az elektroszmognak a vizsgálatában, a 
kutatásában. Szeretném a professzor úrnak a véleményét arról hallani, hogy ott az elektroszmogról mi a tudománynak a vélekedése az 
emberi egészséggel kapcsolatosan. 
Prof. Dr. Gere Tibor (professzor emeritus): fordít 
Prof. Dr. Sergej Postnov (kutató fizikus): oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Az elektroszmog megjelenése összeköttetésben van azzal, hogy nagymértékben elterjedtek a mobiltelefonok Oroszországban is. 1990-
es évek elején kezdődött ez a folyamat és az óta csak expandálódik folyamatosan, nő.  
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Az első jelzések, érdekes módon a méhészektől származnak. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor  
Valószínűleg a nézők tudják, hogy a méheknek óriási a tájékozódó képességük. Egy speciális táncnyelvük van. Ezt egyébként számos 
Nobel díjas tudós, Egon von Fisch (?) fedezte fel, ezt a saját területemről tudom. A probléma akkor kezdődött, amikor a méhek 
elveszítették ezt a térbeli tájékozódó képességüket, nem találtak haza, eltévedtek és így tovább. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
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Prof. Dr. Gere Tibor 
A másik jelzést az ornitológusoktól, a madártanológusoktól érkezett hozzánk, illetve látott napvilágot. A madarak is a navigációs 
képességüket, a térbeli tájékozódó képességüket eltévesztették, utat tévesztettek, nem találtak haza, és így tovább. ÉS ez hívta fel a 
figyelmet tulajdonképpen az elektroszmog megjelenésére. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Egyidejűleg megjelentek olyan közlemények, hogy az elektroszmog és az elektromos kisugárzások, a mágneses kisugárzások az 
emberek keltik ezeket, károsak az emberi szervezetre. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Tudjuk, hogy ma már tömegesen elterjedtek ezek a készülékek, miden gyereket ellátnak már. Egy lakosra jutó mobiltelefonok száma 
már meghaladja az egyet, tehát van aki 2-3 készülékkel is rendelkezik. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
És hát közismert a telefonhálózatok, a mobil telefonhálózatok most már az egész világot átfogják. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Egy ilyen telefonálás természetesen önmagában még nem jelent veszélyt az emberi szervezet számára. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
A telefontársaságok azonban gombamódon elszaporodtak és gyakorlatilag befolyásolják az életünket, mindenütt jelen vannak. És ez a 
tömegű hatás, ami ezeken a sugárzásokon keresztül jelentkezik, ez már meglehetősen veszélyes. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Mi az az elektroszmog tulajdonképpen? 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
A rádióhullámokat gyakorlatilag ma már mindenki alkalmazza, különböző hatóságok, különböző televíziós társaságok, rádiós adások, 
tulajdonképpen tele van a légkör ezekkel a hullámokkal. 
Gyűrűsi József: 
Nem tudunk védekezni jóformán ellene. A kedves nézőknek – bocsánat egy pillanat csak – a kedves nézőknek annyit szeretnék 
elmondani, hogy mind a hárman meg vagyunk arról győződve, hogy mi nem a technikai fejlődés ellen vagyunk. Hanem semmi mást 
nem szeretnénk ezzel az adással meg ezzel a mai nappal is bizonyítani, sőt ha nagyképűen akarnám mondani, akkor tulajdonképpen 
kedves nézők arról van szó, hogy én szeretnék megtanítani mindenkit arra, hogy ezt a megváltozott világot komolyan kell venni, hogy 
hogyan kell úgy élni, hogy tegye az is a dolgát, de mi is maradjunk egészségesek. Ezt szerettem volna mindenképpen a kedves 
nézőknek elmondani, hogy nehogy azt mondják, hogy mi csak az árnyoldalakat foguk egyfolytában megoldani. Mert aztán van erre 
minderre megoldás. És ha a kedves nézők hívják a 0618770500-as telefonszámot, akkor ott van egy bizonyos fajta kódszám. Ha 
betetszenek ütni a 6-os kódot, akkor ott rengeteg kérdést énnekem fel tudnak tenni telefonon. Én mindenkinek válaszolni fogok 
mindenre. Bocsánat ezt el kell mondani a kedves nézőknek. Professzor urak visszaadom a szót, hogy akkor folytassuk az 
elektroszmoggal kapcsolatosan. 
Prof. Dr. Gere Tibor fordít 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Oroszországban is mint minden kultúrországban Európában szabályozzák ezeknek a berendezéseknek a telepítését. Mérik ezeknek a 
hatását és meghatározott védőtávolságokra szabad telepíteni ezeket az átjátszó állomásokat. Ezen kívül az elektroszmog kategóriájába 
tartozik természetesen még az otthon használatos eszközök, ezek közül is elsősorban a mikrohullámú sütő berendezések. Ezek is 
meghatározott szabvány szerint minősítik, és nem bocsáthatnak ki az ember számára káros sugárzásokat. 
Gyűrűsi József: 
Igen ez az, amit folyamatosan hiányolunk ebben az országban, hogy nem foglalkozunk ezzel. 
Prof. Dr. Gere Tibor 
ÉS ami nagyon lényeges a mindennapi életünkben jelen van a számítógép. A számítógép használatával foglakozunk, akik 
professzionálisan tehát foglalkozás szerűen kezelik a számítógépet. Meghatározott rendszer szerint kénytelenek dolgozni. Négy 
óránként egy órás pihenőt kell tartaniuk, hogy megszabaduljanak ezektől a káros sugárzásoktól. 
Gyűrűsi József: 
Remélem a kedves nézők ezt nagyon jól hallották, ezt, amit mosta Tibor barátom mondott. Professzor úr még azt szeretném 
megkérdezni, tudom, hogy önnek van egy csodálatos találmánya. Ahhoz a tanulmányhoz van egy bizonyos diagnosztikai rendszer, 
ami csodálatosan tudja mutatni egy 300 leütésből az emberi szervezet jelen pillanatban milyen állapotban van, egészségügyi 
állapotban van. Azt is tudom, mert én használom, tapasztaltam, ezt az ön által kitalálta rendszert, hogy az elektroszmognak az egyik 
csodálatos megjelenítése pont ezen a rendszeren keresztül mérhető, hogy valóban egy emberi szervezetet, ha ér egy ilyen 
elektroszmog hatás, akkor valóban egy pillanat alatt milyen változások tudnak történi ott a szervezetben? Professzor úr, amikor ön ezt 
a találmányt neki adta a világnak, figyelembe vették ezt a nagyon fontos tényezőt? Ezt az elektroszmog tényezőt? 
Prof. Dr. Gere Tibor fordít 
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Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. A mondanivaló lényegét fordítanám, hogy miről van szó. Azt mondta professzor úr, hogy 
sajnos a vezetők között, tehát az állam vezetők között ennek a problémának az ismerete rendelkezésre áll, de sajnos nem tudják ezt 
megoldani szociális okokból. ÉS a gazdasági érdekek miatt. De hogyha ami a dolgok lényegét érinti itt óriási veszélyt jelent az emberi 
szervezet számára, a környezetében lévő váltóáram jelenléte és ezeknek a hatása. (Gy.J.: Kedves nézőknek már sokszor itt elmondtuk 
az adásban.) Elmondtátok nyilván. Ezek a hatások befolyásolják az idegi működését az embernek, hiszen ezek elérhetik a volt 
feszültséget, nem mikro volt feszültséget, a volt mértéket is, és közömbösítik, megzavarják az emberi idegrendszer működését. A 
különböző életfolyamatok szabályozását. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Ez előfordul éppen ezért elég gyakran, hogy a szervezetet irányító központi idegrendszer kiadja az utasításokat, de zeke az utasítások 
nem jutnak el a végrehajtás helyére, hanem megszakadnak és ellenkező hatást váltanak ki. Tehát az ember regulációs a szervezetet 
szabályozó idegrendszerben és a hormonális rendszerben komoly zavarok keletkezhetnek. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
ÉS ez állandóan folyamatosan növekszik. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Mi több tízezer emberrel foglalkozunk és ezeknek az egészségügyi állapotát folyamatosan nyomon követjük. Különböző okból. ÉS az 
utóbbi években kiderült, hogy azoknak az embereknek, pácienseknek a száma, akiknél ilyen zavarok keletkeznek az idegrendszer 
működésében egyre fokozatosan, folyamatosan nő. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Különböző kísérleteket végeztünk és felméréseket és kiderült, hogy attól függően, hogy hol él az illető, ez nagymértékben 
befolyásolja az idegrendszer működését. Akik közel élnek ehhez a rádió berendezésekhez, azoknál gyakrabban jelentkezik. 
Csináltunk olyan egyszerű kísérletet, hogy egyszerre három telefont hallgatott az illető. És közben mértük az idegrendszerének a 
működését. És kiderült, hogy ilyenkor az idegrendszer teljesen kikapcsol, tehát nem látja el az alapvető funkcióját ezeknek a 
következtében, ezeknek a hatásosoknak a következtében. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
El lehet képzelni, hogyha valaki egy telefont használ, az még nem okozhat komoly problémát. De ha a környezetedben 20-30 
kollegád használja. Már pedig mindenkinél van. Akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen óriási. 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Tehát a jelek nem jutnak el a szervezetbe. Elveszíti a szervezet az irányítóképességét. ÉS az irányítást átveszi az endokrin rendszer. 
Megnő a hormontermelés 20 éves gyerekeknél felborul az egész endokrin, a hormonális szabályozás is. 
Gyűrűsi József: 
Professzor van sajnos van egy rossz hírem, eddig tartott az időnk, tehát ilyen gyorsan lejárt az időnk. Én egy ígértet szeretnék öntől, 
önöktől kicsikarni és tőled kedves Tibor. Hogyha legközelebb Magyarországon tetszik járni, akkor folytassuk ezt a beszélgetést, én 
kérem rá. De sajnos az időnk lejárt. 
Prof. Dr. Gere Tibor fordít 
Prof. Dr. Sergej Postnov oroszul válaszol 
Prof. Dr. Gere Tibor 
Harminc másodpercet kér még, lehet? (Jó rendben) Az én általam felfedezett … semlegesíti ezeket a hatásokat. Az elektroszmogot ki 
lehet küszöbölni. 
Gyűrűsi József: 
Így van, ez a legfontosabb, ami a végszó is volt. Kedves nézőink ennyi volt a mai adásunk, nagyon köszönöm önöknek a megtisztelő 
figyelmüket, ha bárkinek bármilyen kérdése van a futócsíkon lévő telefonszámon és a hatos kódon engem bármikor elérhetnek. És 
amit a professzor úr most itt a végén mondott, akkor azt tudjuk még utána folytatni ezt a beszélgetést. Professzor úr, professzor urak 
nagyon szépen köszönöm a meghívást, isten éltesse önöket! És köszönöm szépen, kedves nézőnek pedig a viszontlátásig a 
legjobbakat kívánom. Viszontlátásra! 

8. 2013.09.28. 
Gyürüsi József:  
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket kedves nézők, ez az elektrosokk című műsorunknak a szeptemberi adása, és a mai napot 
egy levéllel szeretném kezdeni, meg egy-két telefonhívásnak a válaszolásával, és mindjárt kezdeném azzal a’ egyik kedves 
hölgynézőnk, aki betelefonált, aki azt mondta, hogy őt nagyon érdekli ez a műsor, csak egyszerűen meg van félemlítve. 
Meg van félemlítve attól, amit mi itt mondunk az adásokba. És már a fél adásba le szokta kapcsolni, mer’ mindig elfelejtjük 
elmondani, azt, hogy mi erre az egészre a megoldás. Kedves nézőink, nem az az első telefon, aki ilyenre panaszkodik, itt pedig 
szeretném elmondani azt, hogy ez az adás tájékoztató jellegű, tehát itt nem eladásokra, egyebekről szól a dolog, így az úgynevezett 
jogi része nem engedi meg nekünk azt, hogy termékekről beszélhessünk ebbe’ a műsorba’. 
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Épp ezért szeretném elmondani mindenkinek, hogy a futócsíkon ki vannak írva a telefonszámok és a mi elérhetőségünk is. Én kérek 
szépen mindenkit, hogy akinek van kérdése a’ elhangzottakkal meg az el nem hangzottakkal kapcsolatosan is, hívjanak engemet, 
hívjanak, meg fognak találni azon a számon, amit megpróbáltunk kiírni, úgyhogy mindenki számára érthető legyen. Tehát a 877-
0500-as telefonszámon. Hogyha utána kettes kódot beütik, aztán azután meg a hatos kódot, hogyha be fogják ütni, akkor engem 
fognak megtalálni a telefonnak a végén. Ha olyan lenne, hogy foglalt a vonal, akkor nagyon utána nyugodtan próbálják meg egész 
héten, egész évben én rendelkezésükre állok. Egy a lényeg, hogy ennek a műsornak, mint amit elkezdtünk januárba’, az legyen a 
jellege, hogy amit mi itt elmondunk, arra mindenre van megoldás. Azt is szeretném elmondani itt kedves nézők Önöknek, megint csak 
ismételten, hogy amikor elektroszmogról beszélünk, akkor mi valóban nem riogatni akarunk, hanem megtanítani - bármilyen furcsán 
hangzik ez a szó - megtanítani Önöket, hogy ezt a megváltozott világot nekünk embereknek hogy kell úgy élni, tenni, hogy tegye az a 
megváltozott világ is a feladatát, de és mi is maradjunk egészségesek, és mi is maradjunk életbe.  
Egy levelet még szeretnék Önöknek felolvasni, amit nem olyan régen kaptam. Ennek nagyon röviden a lényege, mert hosszú a levél, 
csak a lényegét szeretném kiemelni, további kérdezné, ez az… úgy hívják, hogy Jakab Árpád, ha megengedi, bemondanám a nevét, 
hogy elektroszmog terhelés ennyire megnőtt az elmúlt 10-20 évben, a telefonok által, akkor Önök szerint mi a fő oka negatív 
hatásoknak. 
És akkor felteszi a kérdéseket: a hőtermelés a szövetekben, vagy pedig más, például a mágneses hatások a fehérjékbe, vagy éppen a 
mágneses részecskék, amit tartalmaznak? És mennyibe lényeges az a hatás? És végülis amit legfontosabb felteszi, hogy mekkora 
úgynevezett LD 50 dózis? Most ez a kedves nézőnknek szeretném elmondani, ez az LD50-es dózis ez az úgynevezett – nagyon 
röviden – hogy halálos adagot jelenti. Szeretném elmondani ennek a kedves nézőnek is, aki ezt a kérdést feltette, hogy általában ezt a 
LD 50-es értéket gyógyszereknél, egyik kemikáliás anyagoknál szokták ezt elvégezni, állatkísérletekbe, aminek nagyon röviden az a 
lényege, hogy annak a bizonyos szernek a használata folytán, mikor éri el az 50%-os halálozási arányt.  
Hát, nagyon remélem, hogy még itt nem tartunk, hogy nekünk LD50-et kellene megállapítani. Naponta éljük - megmondom őszintén - 
kedves nézők. És azt is szeretném még itt elmondani, hogy a legnagyobb problémám mindig – amikor itt elektroszmogról beszélünk – 
hogy maga ez a szó, az, hogy elektroszmog: azért van nekem ezzel problémám, mert, ha a szmogot szót használjuk, azt látjuk. Ezt 
meg nem. És a nézők, akik az életüket élik ebbe a jelenlegi világba, az elektromos vezetékek és elektromos berendezések mellett 
látnák ezt a szmogot, ezt a ködöt, ezt a’ elektromosság által kiváltott kis felhőt, akkor azt hiszem mindenki sokkal, sokkal-sokkal 
komolyabban tudná venni, és sokkal másképpen törődne a családjával az ilyen szempontból. 
A másik probléma, amit már jó párszor feszegettünk itt az adásban, hogy az a tudós világ – beleértve itt az orvosokat, különböző 
műszaki mérnököket, elektromérnököket stb., - akiknek már feladatuk lenne az, hogy valóba’ az emberek fele megnyilvánuljanak, 
hogy valóba’ az elektroszmog mit jelent. 
Mert valaki most jelen pillanatban azt mondja, hogy tagadja, hogy nincsen elektroszmog, azt nagyon finoman mondom: de nem mond 
igazat. 
Jó lenne most már abbahagyni és valóban komolyan törődni és csak egyetlen példát itt Önöknek hadd mondjak el, amit én kiírtam 
magamnak. Nem is olyan régen, két hete jelent meg egy újságba, egy elég komoly újságba, méghozzá úgy hívják, hogy Biochemical 
Zsurnal számába’, méghozzá egy izraeli intézet részéről, ami, úgy hívják, hogy Wissmann Intézet, ami egy tanulmányt tett közzé és 
először tudatta egy komplett biokémiaI reakció minden részletét, ebbe az újságba, aminek nagyon röviden a lényege, hogy többek 
között a mobilsugárzás által bekövetkezett elváltozásokat tudta bizonyítani és ezt a professzort, aki ezt közétette, úgy hívják, hogy 
Josef Friedmann professzor. 
Ez az egyik. A másik pedig azt, még szeretném itt, még ezt folytatnák, még elmondani, hogy németek csinálták azt a biofizikai 
intézetbe, tehát a heidelbergi biofizikai intézetbe, hogy a nyál alfa amiláz tartalmát nézték, koncentrációt nézték a nyálban, aminek 
ugye a délelőtti folyamán jelentősen csökkennie kellene. Viszont elég hozzá 20 perces telefonálás, még egyszer mondom, 20 perces 
telefonálás, mobiltelefonálás, és ennek a hatására a magas értéken fog maradni az alfalambil amiláznak a koncentrációja. Ami azt 
jelenti, hogy innentől kezdve a szervezetnek a védekező mechanizmusa, hogy finoman mondjam, alaposan tud már csökkenni. 
Hát, ennyi bevezető után kedves nézők, én ma is hívtam egy vendégemet, egy vendéget. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szenyán 
Zoltán barátomat, és én azért mondom, hogy barátomat, mert már nagyon régóta ismerjük egymást és nagyon régóta együtt küzdünk 
az elektroszmoggal meg az elektroszmog ellen, és úgy tudom, most elértél egy elég komoly határt, amikor ez a küzdelem valamilyen 
eredménybe nyilvánul meg. És asszem nem mondok meg egyelőre titkot, elkészült az a dolgozat, ami elég komoly tudományos 
értéket képvisel és közel 150 paciensnek a mérései alapján készült el a dolgozat. Bővebbet, ha elmondanál róla és nagyon szépen 
kérlek, a kedves nézőknek mutatkozzál be. 
Szenyán Zoltán: 
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Először is szeretném köszönteni a tisztelt nézőket. Ő, hát Szenyán Zoltán vagyok és 
népegészségügyi, egészség-fejlesztéssel foglalkozom, tulajdonképpen ezzel is foglalkozom, ez ugye azt jelenti, hogy nem egyéni 
emberekkel foglakozom, hanem csoportokkal, tehát nagyobb létszámú csoportokat vizsgálunk és nekik próbálunk segítséget nyújtani 
az egészséggel kapcsolatban. 
Ez, amit említettél kutatást, vagy dolgozatot, ami elkészült, - ez igen – most jelent pillanatban úgy tűnik, hogy jelentős eredményeket 
tudunk bemutatni ezzel kapcsoltban. Ez a kutatás ez arról szólt, hogy olyan számítógépes munkai környezetben dolgozó 
munkavállalókat vizsgáltunk, akik úgynevezett asztali számítógépek előtt végzik a napi munkájukat. 150 fős kutatás volt ez, aztán, 3 
főt ki kellett zárni a kutatásból – mérési hiba miatt, így lett 147 fő a kutatás. Egészen pontosan. És egészen pontosan mi az elektromos 
erőteret, illetve annak az emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Ezen belül is – ugye az emberi szervezetnek a működése, az 
eléggé összetett – én próbáltam egy olyan összetevőt, vagy olyan összetevőket megtalálni, ami viszonylag könnyen, olcsón és 
egyszerűen mérhető és akkor mondjuk azt, hogy bizonyos biológiai változókat figyeltünk az elektromos erőtér hatására. Ezek a 
biológiai változók a vérnyomás volt, a pulzus és az oxigén szaturáció. Ugye az oxigén szaturáció azt jelzi, hogy a vérnek az oxigén 
felvevő, szállító képessége, vagy mennyire telített a vér oxigénnel. Ez ugye azért fontos, mert az volt az alapfeltevés, hogy, vagy az 
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volt az alapfeltevésünk, hogy az elektromos erőterek hatására a vörösvértestek összetapadnak egymáshoz. Na, most. Ha, ez valóban 
így van, akkor ugye lecsökken a vérnek az oxigén felvevőképessége. És akkor nyilván kevesebb oxigént tud szállítani a vér, kevesebb 
oxigén fog eljutni a sejtekhez, így aztán ugye, kevesebb energiát fognak tudni megtermelni a sejtek. Ezért figyeltük az oxigén 
szaturációnak a mértékét, illetve a változását – egyik legfontosabb. A másik, ami szembetűnőbb volt ugye a méréseknél a 
vérnyomásnak a változása. Ez, itt gyakorlatilag nem várt eredmények jöttek. Ugye azt tudni kell, hogy én az eddigi munkám folyamán 
viszonylag, inkább beteg emberekkel foglalkoztam, tehát krónikus betegségeket vizsgálatunk az elektroszmog tekintetében, most volt 
ez az első olyan méréssorozat, amikor idézőjelbe téve egészséges embereket, egészséges munkavállalókat… 
Gyürüsi József: 
Hozzátéve, hogy miénk ez a mérés, nem külföldről vettük. Tehát miénk ez a mérés. 
Szenyán Zoltán: 
Tehát idézőjelbe téve egészséges embereket mértünk, tehát olyan embereket, akiknél nincsenek diagnosztizálva krónikus betegségek. 
Ugye, hogyha, ha az egészség szempontját nézzük, akkor nagyon érdekes volt, hogy közel ennek a 150 emberből – azt mondja, hogy 
– 50 embernek például kiderült, hogy emelkedett vérnyomása van. Úgy, hogy ő nem tudott róla. Ugye ez az emelkedett vérnyomás, ez 
a 140/90 higanymm fölötti értéket, fölött van. Tehát, már csak erre is jó volt, hogy az emberek szembesültek azzal, hogy emelkedett a 
vérnyomásuk. No de, ugye a kutatás arról szólt, hogy mi ezeket az embereket leföldeltük ott a munkahelyükön, és három hétig 
folyamatosan ilyen körülmények között dolgoztak. Hát, mi megkértük a munkavállalókat, hogy lehetőség szerint most semmit ne 
változtassanak az életmódjukban, ne kezdjenek el sportolni, ugyanannyi kávét fogyasszanak, ugyanúgy táplálkozzanak, aki 
dohányzik, az dohányozzon továbbra is. Most ezt úgy egy egészségügyi műsorban elég nehéz elmondani, de ezt annak érdekében 
kellett megtenni, hogy valóban a földelésnek a hatását tudjuk nézni. És hát, az eredmény, ugye, az előzetes értékelések alapján azt 
mutatja, hogy szignifikánsan csökkentek a vérnyomás értékek, csökkent a pulzusszám, ugyanakkor emelkedést mutatott az oxigén 
szaturáció, tehát én azt gondolom, hogy ezzel a kísérlettel be lehetett azt bizonyítani, hogy van valamilyen hatása az élő szervezet 
működésére az elektromos sugárzásoknak. Most azt is nagyon fontos megemlíteni még, szerintem, miből adódnak azok a szakmai 
körökben és laikusok körében is elterjedt félreértések és nem egyetértések ezen a területen: egyrészt, ahogy én vizsgáltam a 
nemzetközi kutatásokat ezekben a témákban, hát, nagyon szomorúan meg kellett állapítanom, hogy nem végeztek korrekt méréseket.  
 
Gyürüsi József: 
– Igen. Az összes mérés erről szól. 
Szenyán Zoltán:  
Az összes mérés erről szól, és, aztán ugye ebből olyan következtetéseket vonnak le, ami lehetséges, hogy nem helyét álló. Én azt 
mondom, és azt gondolom és te is azt mondod, hogy amikor vizsgálunk egy ilyen elektromos sugárzást, akkor annak minden egyes 
összetevőjét vizsgálni kell. Mérni kell. Tehát nem elég azt mondani, hogy van egy elektromágneses tér, és akkor ott, azt mondjuk, 
hogy, mondjuk 0,3 nanotesla sugárzási, vagy mágneses térerő érték van, Ugye? És az össze nemzetközi kutatás ezekre az értékekre 
van beállva, és az íróasztal mellől eldöntik egy szakértői csoport által felállított skála alapján, hogy milyen munkahelyen, milyen 
sugárzási értékek vannak, vagy térerő értékek vannak. És aztán ők ezeket vetik össze mondjuk a daganatos megbetegedettekkel stb. 
stb. stb. Azt hozzá kell tenni, hogy mindegyik kutatás talált összefüggést az elektromos térerő, illetve a mágneses térerő és a 
megbetegedés között, csak gyenge összefüggéseket. 
Gyürüsi József: 
Ez az egyik, a, másik pedig –bocsánat meg, hogy beleszólok, a másik pedig az, hogy ennek a következménye az, hogy  az összes 
egészséggel foglalkozó, tehát az összes orvos – de ide sorolhatom a természetgyógyászokat is, legtöbbször úgy mondják, hogy hát ez 
nincs még kellőképpen kutatva. Tehát 25 éve ezt halljuk folyamatosan, hogy ez nincs kellőképpen kutatva. És még ehhez egy 
megjegyzést hadd mondjak, aztán visszaadom a szót: hogy amit már unomig mondok itt az adásokba. Legnagyobb problémánk az, 
hogy két nagy csoport van itt a – izébe mondom - nyakunkon. Egyik a valóban a műszaki értelmiség, akinek ugye az a feladata, hogy 
minél okosabb dolgokat kitaláljon. A másik pedig az egészséggel foglalkozó rész: itt az orvosok, természetgyógyászok stb. Na most 
itt e kettő között semmifélefajta párbeszéd nincs. Gondolok itt arra, hogy nem lehet rákötelezni egy orvost arra, hogy a műszaki 
tudományokkal tisztába legyen. Így aztán egy műszaki embert nem lehet rákötelezni arra, hogy tisztába legyen egy emberi szervnek a 
működésével. Na most a kettő között keletkezett egy vákuum, na most ebben mozgunk mi. És akkor most ilyen független szakértők – 
ha nagyképűek akarunk lenni – szeretnék ezeket az embereket tájékoztatni megfelelőképpen, hogy védjék az egészségüket, hogy 
vigyázzanak az egészségükre, megpróbáljuk megadni az irányt, hogy valójában ezt hogy lehet ezt megtenni. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy mindenre van megoldás és van védelem. Tehát ez a legfontosabb. A másik pedig az, hogy mi sem vagyunk a 
haladás ellen, tehát nem ellene vagyunk, hanem szeretném még egyszer mondani, és nem eléggé hangsúlyozni, hogy mi szeretnénk az 
embernek ezt átadni és megmondani, hogy vigyázzál mert ezzel, ha nem, akkor baj lesz, Ugye, pillanat, hadd mondjam el, 1903-ban 
ugye Marie Curie kapta a Nobel díjat, mert a radioaktivitást ugye neki köszönhetjük, és ugye akkor, még annak idején azt nyilatkozta, 
és azt terjesztette, hogy a radioaktiv sugárzás az nem ártalmas az emberi szervezet számára.  Ugye aztán azóta meg már tudjuk, hogy 
mi a következménye. Többek között ő is megtapasztalta. Na most jelen pillanatban ezzel a  jelenlegi, elektroszmogos világgal, most 
jelenleg ugyanezt tudjuk átélni, hogy jelen pillanatba, akinek már azt kellene mondani, hogy most már elég volt, most már elértük azt 
a lélektani határt, amikor már nincs olyan élő szervezet, akinek ennek ne legyen a következménye, ennek a sugárzásnak – és 
legfőképpen kiemelném itt a gyermekeinket – mer t a legjobban őket taszítjuk ennek a problémának a következménye alá.  És meg az 
a korosztály, aki most jelen pillanatban aktív állományban van. Tehát ők vannak a legjobban kiszolgáltatva. És akkor most - bocsánat 
visszaadom a szót – hogy valójában ez a szignifikánsság mit jelent a vizsgálatok folytán, mert én olvastam ezt a tanulmányodat és ez 
elképesztő, megmondom őszintén, gratulálok hozzá, mert ilyen átfogó, ilyen részletes tanulmány még ebben az országban még senki 
nem tett le az asztalra. 
Szenyán Zoltán: 



83 
 

Hát, legalábbis, mi nem ismerünk ilyet, vagy nem találkoztunk ilyennel. Keressük, és kutatjuk. Amiket most elmondtál, azzal 
kapcsolatban én azt szeretném elmondani, hogy ugye, mindenki ismeri a WHO-t, ez a Világ Egészségügyi Szervezete. Ő például 
fölhívja a figyelmet ezekre a problémákra. És azt is elmondja, hogy ezek a tudományos kutatások, amik ezekkel a területekkel 
foglalkoznak, azok tele vannak metodikai hibákkal is. Ugye itt nyilván arra gondol a WHO által felállított szakértői csoport, aki ezt 
leírta, hogy nem végeztek kellő mennyiségű és részletességű mérést ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatba. Tehát, mindig, és már 
nemtom hány éve, mindig azt hangsúlyozzuk, hogy ezeket a dolgokat mérni kell, csak úgy beszélni nem lehet róla. Mert akkor, ez egy 
objektív dolog – most én azt mondom, hogy kérem szépen, ebben a stúdióban óriási elektroszmog van – hát vagy igazam van, vagy 
nincs. Ugye? Ezt be kell tudni műszerrel bizonyítani. Ha műszerrel bebizonyítottuk, akkor az valami, az egy igaz dolog. Na most 
ráadásul nemzeti szinten is meg vannak állapítva ezeknek a sugárzásoknak a határértékei. Nincs ebben semmi trükk, mert ez feketén, 
fehéren le van írva, itt van egészen konkrétan, itt van… pillanat, mindjárt mondom, melyik Eszcsm rendelet... 63/2004. Eszcsm. 
rendelet. Teljesen egyértelműen leírja, hogy a lakosságra vonatkozóan 5 V/m az elektromos térerőnek a nagysága. A váltó… Tehát a 
220 V-os, 50Hz-es feszültségű, frekvenciájú váltóáramnak ekkora lehet az elektromos térereje. Amit én nagyon furcsállok, hogy meg 
van állapítva egy olyan határérték is, ami a munkavállalókra vonatozik. És ott, ennek a kétszerese van megállapítva.  
Gyürüsi József: 
Ha ebbe belementünk – bocsáss meg, hogy félbeszakítalak megint, de fogy az időnk – ha ebbe belementünk, ebbe a határértékekbe, 
sajnos ki kell jelenteni azt, hogy tulajdonképpen két fajta határértékekről beszélünk. Van egyszer a műszaki határértékek, - amit 
valóban itt elmondtál – hogy íróasztal mellett szépen kitalálták. Ugye elmondtuk itt az adásba is, hogy hogy lett kitalálva ez a 
határérték jelen pillanatba, meg az elmúlt időszakba is. Amit tulajdonképpen, elvileg jóformán csak kimondottan a hőhatásra van 
megállapítva és senki nem vette figyelembe, van egy ingerhatás, van egy információs hatás és mindig elmondom azt, van egy 
színenergetikai hatás, ami azt jelenti, hogy egyik a másikat tudja erősíteni abban, hogy minket tönkretegyen. A másik pedig az, hogy 
mindig arra hivatkoznak, hogy ebben az esetben mindig úgynevezett nem ionizációs sugárzásról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy 
ennek – a fizikakönyvben megtanultak alapján – nincs akkora ereje az emberi szervezet számára, hogy bennünk egy elektronkiváltást 
tudjon tenni. Nem erről szól a dolog. Mindig azt hangsúlyozzuk ki, hogy ez soha nem közvetlenül okozza a problémát számunkra, 
ezek az elektromágneses terek, hanem sajnos mindig áttételesen, tehát közvetetten okozzák a problémát. Tehát valahol valamit elront 
és annak a következménye. 
Szenyán Zoltán: 
Igen, bocsáss meg, ez a kutatás, amit mi csináltunk, vagy én csináltam, ez egyértelműen bemutatja azt, hogy közvetlen hatása is van 
az élő szervezet működésére. 
Gyürüsi József: 
Többek között a szaturációs. 
Szenyán Zoltán: 
Mondjuk a szaturáció az egy nagyon érdekes dolog, mert ott is volt egy nem várt hatás, mert ugye ezt a földelést, ezt három hétig 
használták ezek a munkavállalók. De ugye volt egy alapmérés, amivel fölmértük az ő jelenlegi, vagy az adott környezetüket, hogy ott 
milyen elektromértékek, milyen elektromágneses értékek vannak. És utána lettek leföldelve és a földelés után kettő perccel, harminc 
perccel és három héttel történtek a visszamérések. Na most, az a nagyon érdekes, hogy a 2 perces mérésnél már változás volt. Már két 
perccel a földelés után változás volt a vérnyomás értékekben, a  pulzus értékekben és az oxigén szaturációnál... ott még nem, illetve, 
ha volt, akkor pedig csökkent az oxigén szaturáció. Na most ugye azt vártuk, hogy a földelés hatására növekedni fog az oxigén 
szaturáció értéke, ami ugyan növekedett is a három hét után, dehogy a kettő percnél érdekes módon inkább csökkenést láttunk, amikor 
a teljes anyagot néztük és átlagot néztünk.  
Gyürüsi József: 
És mi ennek az oka? 
Szenyán Zoltán: 
Na, most, hát ezt nem tudom, mert ugye, az meg ellent mond egymásnak a kettő, ugye, merthogyha, ha növekedne az oxigén 
szaturáció lehetne arra következtetni, hogy a vérnek a viszkozitása javult. Tehát hígabb lesz a vér és attól fog csökkeni a vérnyomás 
érték, meg a pulzus. Hadd fejezzem be a gondolatot, bocsáss meg... Ez azt mutatja, hogy nem csak a vörösvértestek összetapadásáról 
van szó ilyen esetben, amikor magas elektromos térben vagyunk, hanem valószínűleg a szívnek az ingerképző rendszereire is hatással 
van ez az elektromos sugárzás. Meg még nagyon sok minden másra, mint ahogy pl. egy lengyel kutatópáros apja, fia, Karel és, 
nemtommilyen… Tehát ez a lengyel páros, ő például nem is vizsgálta az elektromos teret, hogy milyen elektromos tér van, csupán 
leföldelte az embereket és úgy figyeltek különböző változásokat a vizeletben, a vérben, a nyálban, különböző hormonszint 
változásokat. És hát egybe esik a két kutatás.  
Gyürüsi József: 
Hát, végülis, amit azt igazol vissza, hogy, amit már a folyosón itt oly sokszor megint csak elmondtam, hogy elfelejtettük, hogy 
honnan jöttünk. Végülis. És itt teljes egészébe a technika átvette az életünk felett a hatalmat.  
Sajnos, kedves nézők, időnk elfogyott. Levezetésként még annyit szeretnék mondani a kedves nézőknek, hogy amit elmondtunk ott  a 
futócsíkra és ami ki van írva, hogy azokon a telefonszámokon, tehát a 877-0500-as számon keressenek engemet, megtalálnak, és 
rengeteg-rengeteg információt el tudunk még mondani mindenki számára. Egy a lényeg: hogy valahogy tényleg éljük túl ezt a nagyon 
technokratált világot, mert túl kell élni, mert ha nem, akkor sajnos előbb-utóbb sajnos egészségváltozás lesz a következménye. És 
sajnos negatív irányba.  
Én szeretném a kedves nézőknek megköszönni a mai napi figyelmét is, legközelebb is várjuk önöket a képernyők elé. Én nagyon 
szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, várunk ezután is. És akkor nagyon sok szeretettel köszöntelek utána is majd itt 
az adásba. Arra el tudjuk mondani a diplomának az eredményét is. A kedves nézőknek még egyszer és nagyon sok jót kívánok. 
Viszont látásra a legközelebbi adásba. 
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9. 2013.10.26. 
Gyürüsi József: 
Nagyon szép napot és nagyon szép hétvégét kívánok kedves nézőink, ez az Elektrosokkk című műsorunknak az októberi száma, az 
októberi adása, és ez egy rendkívüli adás, mert élőbe vagyunk itt ebbe a műsorba, ami azt jelenti, hogy a mai nap folyamán Önök 
kérdezhetnek, én meg válaszolok a magam lehetőségei szerint. És ha itt kérdezésről van szó, mindjárt itt az elején mondanám is az 
adatokat, tehát, amin minket elérhetnek és kérdezhetnek most ebbe az adásba, az a 06-1-877-0555 telefonszámon kérhetik. Én nagyon 
szépen kérem, hogy ami most eddig Önökben benne maradt, vagy nem volt rá sohase idő erre, hogy meg tudjuk beszélni, akkor most 
itt az alkalom, hogy azokat a kérdéseket fel tudják tenni nekem, amire mindenképpen választ várnak. Nagyon fontos ez a mai nap az 
én részemről legalábbis kedves nézők, azért, mert jártamba-keltembe folyamatosan jönnek valóban azok a kérdések, amit itt soha nem 
tudtuk megbeszélni. Mint ahogy említettem vagy az idő hiányába, vagy pedig az, hogy nem került rá sor. 
A másik, kaptam egy - ennek van egy apropója – tehát kaptam egy levelet egy H. Gizellától, tehát nem akarom mondani a teljes nevét, 
aki közli e-mailen keresztül, hogy folyamatosan nézi a műsorunkat, és hiányolja, hogy… mindig elmondjuk, hogy az elektroszmog 
milyen nagy problémákat tud okozni, de a megoldásokról nem beszélünk. 
Kedves Nézőink, itt már nemtom hányadszor szeretném elmondani, hogy ez a műsor nem termékekről szól, tehát itt termékekről nem 
beszélhetünk. Épp ezért elhatároztuk és eldöntöttük barátaink segítségével, hogy most már akkor megjelenünk úgy, hogy az emberek 
meg tudjanak bennünk valóban találni és el tudják mondani az ő kérdésüket, kérésüket és meg tudjuk mutatni végre azokat a 
termékeket, amit végülis ezeknek az összes problémájukra a megoldás. A másik, amit kérdezett ez a kedves hölgy, hogy akinek ő el 
akarja mondani, és segíteni szeretne, hogy mivel foglalkozzanak, mert nagyon baj ezzel kapcsolatosan a családja körébe, a barátai 
körébe, mindig elutasításra kerül. Hogy őket ez nem érdekli. Elkeserítő, amit a utóbbiba mondott ez hölgy, megmondom miért: mert 
itt már jópárszor elmondtam természetesen, hogy elértük azt a határt evvel az elektroszmoggal, hogy most már jó lenne nem játszani. 
Sőt, én hadd mondjam el kedves nézők, hogyha egy számot, ha megengednek itt az elején elmondani, hogy a természetes 
háttérsugárzásba, amibe az emberi szervezet beleszületett – ehhez képest most jelen pillanatba tízmilliószor nagyobb értéket kapunk. 
Elmondom még egyszer, hogy érthető legyen: tehát amibe az emberi szervezet, az emberi genom beleszületett, ahhoz képest most az 
utóbbi 10-15 évbe tízmilliószoros nagyobb sugárzást kap az emberi szervezet. Mesterséges háttérsugárzást. Ha csak egy picit - nem is 
tudom, hogy mondjam -, józan paraszti ésszel belegondolunk ebbe az egészbe, akkor tessék elképzelni, hogy van olyan élőszervezet, 
aki ezt az egészet következmények nélkül meg tudja esetleg úszni? Nincs. Hogy mikor, az csak az idő kérdése. Attól függ, hogy a 
szervezete milyen ellenálló képességgel rendelkezik, vagy éppen ez sokminden összetevője tud természetesen még emellett lenni, de 
mindenképpen csak az idő kérdése, hogy előbb-utóbb mindenkinél ez jelentkezni fog. Ezért kellene most már tényleg nagyon 
komolyan foglalkozni ezzel. Az imént belekaptam, és most szeretném befejezni, hogy épp ezért szeretnénk az országba elindítani egy 
ingyenes olyan előadás sorozatot, ahol az embereket tudjuk teljes körűen tájékoztatni, nem csak félórába, mert itt félórába nagyon 
kevés, amit itt el tudunk mondani. Tehát elindítunk egy sorozatot, amiről az embereknek el fogjuk mondani á-tól z-ig azt, hogy valóba 
ez az elektroszmog mit tud, honnan ered, mire képes, és a legfőképpen, legeslegfőbbképpen hogyan lehet ezt megoldani. Ez a 
legfontosabb. Ott a futócsíkon látni fogják azt, hogy november 9-én – tehát ez szombati napra fog esni – délután 15 órakor egy 
teljesen ingyenes előadást fogunk tartani itt Budapesten, a XI. kerületben, azon az éttermen, ami ott lent van, és oda meg fogok hívni 
még egy meglepetésvendéget, akivel együtt közösen majd Önöknek el fogjuk mondani, hogy valóba mire kell odafigyelni, miket kell 
tenni azért, hogy Önök maradjanak egészségesek ebbe a megváltozott világba. 
Ezt a megváltozott világot csak egy pár mondattal, mielőtt még, Önök is tudjanak kérdezni. Ugye számtalanszor elmondtuk már itt, 
hogy az utóbbi 10-15 évben történt meg az, hogy olyan mértékű elektromos szennyeződés került az emberekre, amit ugye, végülis – 
hogy mondjam – következmény nélkül már nem tudjuk kezelni. Soha nem látott betegségek jelentek meg az emberek szervezetébe, 
soha nem látott problémáknak a sokasága halmozódik fel, és ami ebben a legborzasztóbb, hogy az egészséggel foglalkozó rész pedig 
sajnos erről nem tud. Én nagyon büszke vagyok arra, az elmúlt adásomban itt vendégül láthattam Senyán Zoltán barátomat, aki, ugye 
bejelentette itt ország, világ előtt, hogy éppen most ebből a témából – amit itt egy éve próbálom itt a kedves nézőknek átadni – ebből 
próbál ő most egy nagy dolgozatot írni a Pécsi Tudományegyetemen, amiből le is vizsgázott, és büszke vagyok rá, mert ötösre tudott 
vizsgázni. Tehát lesz még segítségem most már a tudományegyetem részéről, akivel majd közösen remélem, hogy el tudunk indítani 
egy olyan folyamatot most már ebbe, hogy valóban mindenki, mindenki komolyan tudja venni. 
Időközben megjött az első telefonálónk is. Marikáét kérem akkor, hogy akkor kapcsolják be. Jó napot kívánok kedves Marika! 
Marika: 
Üdvözlöm Gyürüsi úr! Marika vagyok. Szeretném, ha választ kapnék arra a kérdésemre, hogy milyen következményekkel, illetve 
egészségkárosodással jár, ha valaki elektroszmog terhelés alatt áll. Meddig tolerálja a szervezet a káros hatást, és melyek azok a jelek, 
amiről következtetni lehet, hogy az elektroszmog jelen van. 
Gyürüsi József: 
Köszönöm, kedves Marika. Ez nagyon, nagyon jó kérdés, sőt bevezetésnek a legeslegjobb ez a kérdés. Kezdeném azzal, hogy az 
elektromos terheltségünk az első időszakba semmifajta olyan szervi elváltozásokkal nem jár, ami bármi, akár laboreredményekkel 
jelentkezne. Itt van a legnagyobb baj. Ilyenkor szokott megtörténni az, hogy elmegyek az orvoshoz akkor, mert rosszul érzem 
magamat, és akkor vérvétel, mindenféle diagnosztikát elvégeznek, és nincsen semmi baj. Közbe én meg mégiscsak rosszul érzem 
magam. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, mint ahogy jó párszor megint csak megemlítettük azt, hogy ennek az egész 
elektroszmognak igaz, hogy van közvetlen hatása, - éppen az elmúlt adásban beszéltünk erről - de van egy úgynevezett elnyújtott – 
ezt úgy hívják, hogy sztorsztikus hatása van neki, - ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb majd valamit el fog rontani. Mondok egy példát, 
hogy ezek az elektromos értékek, ezek elektromos és elektromágneses értékek először is az első időszakba óriási mértékben terheli a 
szervezetet. Na, most, ha terheli a szervezetet, akkor a szervezetnek erre reagálni kell, és úgy reagál, hogy iszonyatos mennyiségű 
energiát használ erre-arra, hogy azt a terhelés, amit stresszként megéli, tudja valamiképpen kompenzálni. Most az energiát úgy ugye 
úgy hívjuk, hogy adrenozil-trifoszfát, ugye, ezt szoktuk rövidíteni ATP-nek. Erre az ATP mennyiség óriási mértékben tud elfogyni. 
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Tehát bármikor az életünkbe – és most nincsen korhoz kötve – bármikor bekövetkezhet az az állapot, amikor egyszer csak több lesz 
az energia kiadás, mint a bevétel. Ami azt jelenti, hogy a sejteknek ún. mitikondriális…, mitokondriumokban ahogy termelik az 
energiát, már nem képes annyi energiát előállítani a szervezet számára, mint ami nekünk a 24 órára szükségünk lenne. Na, most 
ilyenkor keletkezik egy hiány, egy deficit és ezt a hiányt, ezt a deficitet a szervezet előbb-utóbb ezt szeretné megoldani, hogy pótolja. 
Hogyan fogja megoldani? Úgy, hogy amit elfogyasztunk ételt, táplálékot, annak a szénhidrát részét már a patkóbélnél, ha kell, akkor 
ki tudja választani, ott és ott rögtön nekiáll erjeszteni. Magyarul alkohollá bontani. És ez nem kevés, mert majdnem kb. 20-25%-os 
mennyiségű energiához juttatja ez által a szervezetet, ami azt jelenti, hogy evvel akár örökké élhetnénk, hogyha ennek nem lenne már 
az első következménye az, hogy ezáltal az erjedés folyamán keletkezik egy nagyon erős májméreg, ezt úgy hívják, hogy acet-aldehid, 
ami ugyanazt tudja produkálni egyébként – ez egy nagyon erős májméreg – és ugyanazt tudja produkálni, mint ha valaki keményen 
piál. Tehát iszik. És ilyenkor szokták aztán az orvosok általában megalázni – bocsánat, hogy ezt a szót mondom, és mindegy, hogy 
férfiről, vagy nőről beszélünk, hogy uram, hölgyem tessék befejezni az ivást, mert akkora a mája, hogy már nem fér el. Holott 
életében egy kortyot sem fogyasztott. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ilyenkor szokott mindig az ún. savlúg egyensúly 
felborulni. Ugye amikor a savlúg egyensúlyról beszélünk, akkor mindig a legelsőbe a vérnek a PH értékéről beszélünk, ami azt jelenti, 
hogyha vesszük a laborértéket, ott akkor van egy 7,38-7,45-ös érték, amibe kéne egyensúlyozni, hogyha rendben van, akkor a 
szervezet megteszi magától ezt az egyensúlyozást. De ilyenkor, ebben az esetben mindig a savasodás felé billen a mérleg nyelve, és, 
ha a szervezetbe kialakul egy savas közeg, akkor pedig jönnek a gombák. Ez belső mikrózisoknak hívjuk. Aminek van egy rossz 
természetük, hogy méreganyagot termelnek, ezt pedig úgy hívjuk, hogy mikotoxinok, ami előbb-utóbb aztán kikerül a vérbe, ott aztán 
az szanaszét viszi, és ahol gyengébbek vagyunk, ott valamilyen tüntetet majd produkálni fog.  
És itt van a másik, kedves Marika, hogy ezzel a tünettel megyünk aztán el ahhoz, akihez úgy bízunk az egészséggel kapcsolatosan, 
elmondjuk, hogy mi a tünetünk, és akkor szépen ott elkezdi majd azt a tünetet kezelni – idézőjelben mondom, hogy „maszatolni” – de 
viszont az meg soha nincs megkeresve, hogy az egészet mi okozta. És itt van a legnagyobb baj, hogy az okokat soha nem fogjuk 
megtudni keresni. A másik pedig aztán számtalan ilyen úton el tudunk indulni, hogy valóban az elektromosság, és az 
elektromágnesesség mennyi, mennyi betegséget el tud indítani. Aminek a következménye aztán vagy meg tudjuk azt oldani, vagy 
tudjuk kezelni, vagy nem tudjuk kezelni. Vagy visszafordítható állapotba tudjuk tenni még, vagy nem. 
Nemtom Marika, remélem, hogy ennyit nagyon röviden, mert az időnk meg az szalad. 
Marika: 
Igen, igen, köszönöm szépen a kimerítő válaszát, és majd jelentkezem. 
Gyürüsi József: 
Nagyon szépen köszönöm Marika és szép napot kívánok, és minden jót kívánok. 
Kérem a másikat, Zoltánunk van itt a vonalban. Jó napot kívánok. 
Zoltán: 
Jó napot kívánok Gyöngyösi úr. Én a következő miatt hívtam, hogy most vagyok lakásfelújítás előtt, és a villanyszerelőm azt mondta, 
hogy beépítene egy ún. ilyen hálózati leválasztó relét. Hogy ez mit tud csinálni az elektroszmoggal, vagy mit nem, mert ő ezt nem 
tudta elmondani, csak azt mondta, hogy ez nagyon jó. 
Gyürüsi József: 
Nagyon szépen köszönöm Zoltán ezt, mert végülis akarva-akaratlanul és akkor mégiscsak beszélünk itt termékekről. Következő tehát, 
amit azt mondott a villanyszerelő, megmondom őszintén, én gratulálok az ön villanyszerelőjének, sőt, mutogatni kellene azt az 
embert, hogy ilyen is van. Megmondom miért: mert az a hálózat leválasztó a következőképpen működik. Kétfajta módon lehet azt 
beépíteni egy lakásba. Vagy az egész lakást kezeltetve, vagy csak a hálószobákra bontva. Ami azt jelenti, hogyha az egész lakásra 
kezeltetve építtetem be azt a hálózatleválasztót, akkor a következőképpen kell a villanyszerelőnek majd eljárnia: hogy meg kell 
keresni azokat az áramköröket, amelyek működteti a hűtőszekrényeket, működteti a keringető szivattyút, ha családi házról beszélünk, 
vagy ha van egy a lakásban egy riasztó, akkor a riasztónak az áramkörét. Ezeket külön és egy külön megszakítóra kell tenni, az összes 
többi áramellátást pedig erre a bizonyos hálózat leválasztóra kell kapcsolni, az adott, hozzá kapott bekötési rajz alapján. Ami úgy fog 
működni, hogy, ha ez a készülék be van építve, akkor automatikusan érzékeli azt, hogy fogyasszák az áramot, vagy nem fogyasszák. 
Hogy amennyiben nem fogyasszák az áramot, akkor ezt automatikusan érzékelve ilyenkor leválasztja az áramot, tehát a 230 V helyett, 
ilyenkor csak 9 V-ot enged át. A 9 V pedig azért kell, és azért marad benne a vezetékekbe, mert, ha bárki bárhol egy kapcsolót 
megnyom és be akarja újra kapcsolni a villanyát, akkor a 9 V ad egy olyan impulzust annak a hálózat leválasztónak, hogy újra kinyit, 
és újra 230 V van mindenhol. De ha éjszakába történik ez, újra lekapcsolja, akkor újra áramtalanítja az egész lakást. Kivétel ugye, 
amit említettem az elején. A másik pedig megoldás, hogy a hálószobákra, mert ugye, legtöbbször azt szoktuk kérni, hogy a 
hálószobák legyenek mentesítve az éjszakába az elektroszmog alól, tehát a hálószobákba pedig úgy kell, hogy akkor a hálószobáknak 
az áramkörét kell megkeresni, amelyeket ellátja, beleértve a konnektoroknak, villanyoknak, egyebeknek is, és akkor arra kell rákötni 
ezt a leválasztót és amikor az éjszakában nincsen fogyasztás, tehát a… ez az automatikusan ez érzékelni fogja, akkor az egész éjszaka 
a hálószobák áramtalanítás alatt lesznek. Ezáltal se elektromos, se elektromágneses érték ott abba a lakótérbe nem fog lenni, és még 
egyet hadd mondjak, hogy nagyon sok olyan hálószoba van sajnos, ahol vannak a televíziók, meg egyéb ilyen elektromos készülékek 
még, aminek zömmel mindig van egy ilyen standby állapota, és én hadd mondjam el, hogy egy ilyen kis piros kis pötty, ami az 
éjszakába világít, először is egy elektromos... tehát ez fényszennyezés ez, a másik pedig az, hogy – bármilyen hihetetlen ez – ez kb. 
évente, ez a piros kis pötty, ez olyan 14-15 ezer forintot visz el az áramszámlába. Csak azért, mert ilyen standby állapotba van. Tehát 
még ezzel is spórolni is tudunk ezzel a kis készülékkel. Ennyit röviden Zoltán erről a leválasztóról. Nem tudom, kimerítő volt-e. 
Zoltán: 
Nagyon, nagyon köszönöm, nagyon szépen köszönöm a választ. És akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 
sugárforrást szüntetem meg ezzel a bekapcsolóval, vagy ezzel a relével. 
Gyürüsi József: 
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Így van, így van, tökéletesen tetszett mondani. És akkor az egész éjszaka és ugyan mégis arról szól a dolog, mert az éjszakát kell 
nekünk mindig legfőképpen megoldani az ilyen áramtalanításba, azért, mert ugye a szervezetünk alapvetően ugye két fajta működik, 
vegetatív idegrendszer szempontjából. Ugye napközben, amikor a megfelelési állapotban vagyunk, akkor a szimpatikus része 
dolgozik a szervezetünkbe a vegetatív  idegrendszernek, éjszaka pedig a paraszimpatikus állapot, ami azt jelenti, hogy mi akkor 
vagyunk a legeslegjobban kiszolgáltatva ezeknek a terheléseknek, mert végülis, amikor elektroszmogról beszélünk, akkor mindig 
emberi test terheléséről beszélünk, tehát az éjszakába ezt tudjuk ezzel a kis leválasztóval – ami azt mondom, hogy fillérekbe kerül – 
teljes egészében megoldani.  
Itt van, Zoltán? 
Zoltán: 
Itt vagyok, igen, köszönöm szépen a válaszát. 
Gyürüsi József: 
Én is köszönöm szépen a hívását, és szép napot kívánok, és minden jót kívánok a hétvégére önöknek is. És a következő telefonálót is 
kérem akkor. Jánosnak hívják. Jón apot kívánok kedves János, parancsoljon. 
János: 
Jó napot kívánok. Kedves Gyürüsi úr, az iránt érdeklődnék, hogy ez a derékalj, ez az elektroszmogot és a földsugárzást is kivédi? 
Gyürüsi József: 
Na, most a derékalj... milyen derékalj, ugye. Azt mondtuk, hogy nem beszélünk termékekről, de hát akkor most rákényszerített akkor, 
csak annyiból, hogy amivel a Földelni Jó cég foglalkozik, az az elektromos árnyékolással foglalkozik jelen pillanatban csak, egyelőre. 
A többit meg általában házaknál szoktuk megbeszélni, hogy valóban mik azok, amik még ott tudnak lenni. Ez a földsugárzás ez egy 
külön téma, ezt én majd egyszer egy egész adást én mindenképpen erre szeretnék szentelni és akkor mindenki számára érthetővé 
tenni, hogy egyáltalán, amikor földsugárzásokról beszélünk, mégis miről beszélünk. Mert ebben az elmúlt évtizedekben óriási zavarok 
keletkeztek, mert boldog is meg boldogtalan is ezzel foglalkozott, akinek nem kellett volna legfőképpen az, és az embereknek az 
agyába, hogy úgy mondjam, egy kicsit zavart okoztak, amit majd helyre kell tennünk, de helyre fogjuk tenni és akkor majd erre 
megint vissza fogunk térni János, de végülis a válaszom az, hogy a mi termékeink az elektromossággal foglalkozik, most jelen 
pillanatba mindent überel. Ugye rendületlenül mondták azt, amikor fölment az ember a holdra, ha akkor otthagyott volna egy 
mobiltelefont, akkor most a kozmikus sugárzásokból, tehát amit kapunk a kozmoszból, a harmadik legerősebb sugárzás lenne annak a 
mobiltelefonnak a sugárzása, hogyha az ott lenne. Tehát ennyire nagy a baj, és azért mondom ezt a kis példát, mert ehhez képest a 
földsugárzások, majdnem azt mondom, kismiska tud lenni. Ehhez képest, még egyszer mondom, amit az elektromosság most jelen 
pillanatba itt a nyakunkon tud. Nem véletlen van ez a nagy – hogy mondjam – sumákolás, az elektromosság okán, tehát, itt, ahogy 
azok a tudományos elit nem tud megszólalni most már, akinek meg kellene már szólalni, hogy valóban nagy a baj és valamit már 
tegyünk, ha mást nem, az ún. elővigyázatosság elve alapján, most már a gyerekeinket, meg a fiataljainkat meg kellene menteni a nagy 
problémáktól és én ezt azért mondom megint ezt a példát, mert én a  múlt héten kaptam két olyan információt, ahol huszonéveseket 
veszítettünk el ennek okán. Nem kellene ennek megtörténnie, és, hogy mekkora nagy a baj, ennek okán János, pillanat, még hadd 
mondjak gyorsan, ha megengedi, hogy volt ebből egy harmadik fiatalember, aki huszonnyolc éves, két kisgyereke van neki, ahol egy 
mobilátjátszó állomás közelében él, annyira közel, hogy 30 méterre van tőle, és ott a környéken mindenki beteg és szeretett volna egy 
petíciót, egy papírt, aláírásgyűjtést kezdeni, hogy valamit tudjanak ezzel csinálni, és a környéken összesen három ember Írta alá ezt a 
papírt, mert  a többi nem merte. Nem tudom, miért nem meri, pedig a saját életükről van szó, és én hadd mondjam el, hogy 
Magyarországon is van egy Alkotmány, ami minden embernek megadja azt a jogot, hogy olyan környezetben élhessen, és olyan, ahol 
az egészsége nincsen veszélybe. Tehát azért mondom, nem kellene félni ettől, hanem fel kellene vállalni, hogy valóban megteremteni 
mindenki környezetébe azt az elektroszmog mentes környezetet, akit mindenkit megillet. De jelen pillanatba sajnos ettől még messze 
vagyunk, úgyhogy most jelent pillanatba mindenkinek, én mindenkit legalábbis arra kérek, hogy most személyesen kell megoldani a 
saját maga és a családjának a problémáját, mert egyelőre senki nem fog oda bekopogni, hogy uram, hölgyem, ön veszélyben van ám, 
tessék ezt, meg ezt elkövetni, mert akkor, akkor rendbe lesz majd minden. Ettől még nagyon messze vagyunk. Ezért mindenkinek a 
saját felelőssége, és a saját erkölcsi igényének kellene lenni annak, hogy valóban a sajátja és a családjának az egészségét valahogy 
védje. Ezzel szembe, de természetesen azt is tudni kell, hogy mi ellen, tehát ezért kellene mindenkinek tudni, hogy az ő környezetébe 
mekkorák azok a veszélyek, amik ott vannak. János, nem tudom, hogy adtam-e Önnek választ, ha nem akkor esetleg nagyon szívesen 
adáson kívül. 
János: 
Ha megengedi, ha van még egy kis idő, akkor, én hallottam már Önt, hogy ha a szobába, ha leválasszuk, ha leválasztó nélkül oldotta 
meg az áramkört, automatával ugye külön szobák, külön áramkörön vannak, este mielőtt lefekszek lekapcsolom, és én magas 
vérnyomásra szedek 25 éve gyógyszert és majd elájultam első reggel, mert a 160/95-ről reggel 140/80 volt a vérnyomásom. Pedig 
semmi mást nem csináltam, csak este kikapcsoltam. Egyszerűen nem akartam elhinni. Na, akkor majd meglássuk másnap, harmadnap, 
negyednap, egy hét, két hét, egy hónap, és azóta fele gyógyszerrel gyönyörű a vérnyomásom. Egyszerűen hihetetlen, az ember nem 
próbálja ki, nem is hiszi el.  
Gyürüsi József: 
János, ez az egésznek a lényege, ezért próbálunk már itt közel egy éve küzdeni, harcolni, az emberek valóban tudják, hogy mik azok a 
pici kis nüanszok, amivel ezt az egészet meg lehet oldani. Például, amit Ön is elmondott, hisz ez egy kiváló, nagyon egyszerű 
megoldás, semmi különösebb fáradtságba nem telik az egész, és mégis az embernek az egészsége védve van. János, nagyon szépen 
köszönöm az Ön hívását, isten áldja meg és nagyon jó hétvégét kívánok Önnek. Köszönöm szépen. Katalint szólítom, tehát Ön van a 
vonalban kedves Katalin. Jó napot kívánok.  
Katalin:  
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Jó napot kívánok. Gyürüs úrtól azt szeretném kérdezni, hogy az előbb elhangzott az, hogy megelőzés céljából védhetjük a lakásunkat 
ezzel az elektromos elválasztóval, leválasztóval, illetve kikapcsolhatjuk az állandó állapotban lévő készülékeinket. Na, most mi ezt 
már kipróbáltuk, megpróbáltuk és ugyanúgy jön wifi vétel a számítógépre. Tehát az ellen, hogy esetleg a szomszédból, vagy az 
épületből ne kapjunk ilyen káros hullámokat, az ellen tudok-e valamit tenni? 
Gyürüsi József: 
Igen, először is köszönöm szépen ezt a kérdést, megint… egyre jobbak a kérdések, ahogy tetszenek hívni bennünket. A következő: 
ezek ellen valóban egy olyan objektív méréseket most már mindenkinek a lakásbába elvégezni, ami valóban arról szól, aminek lenni 
kellene.  Tehát egy az, hogy én tudjam, hogy a saját lakásomban, a szomszédomtól vagy éppen alulról, fölülről kapunk-e olyan 
terhelést, tehát elektromos terhelést, ami ellen valamilyen módon védekezni kell. Igen, Katalin, bármilyen hihetetlen, lehet tapétákat, 
festékeket, függönyöket kapni, olyat, hogyha ilyen wifi, vagy egyéb sugárzásoknak a jelenléte ott van, akkor az ellen, azon a részen 
lehet védekezni. Megint csak majdnem azt mondom, fillérekből. De az egésznek megint az a lényege, hogy én tudjam, hogy 
egyáltalán kell-e védekeznem, meg mi ellen kell védekeznem.  Tehát ez az egésznek a lényege, és most a kedves János, amit az imént 
feltett nekem, hogy a földsugárzás meg egyebek… Ezzel tettek az embernek a fejében egy nagy kárt, amikor mérésekről beszélünk. 
Mert itt mindenki a vizelet, a hormon, mert nem akarom ezt a sok mindent felsorolni… kereste folyamatosan, meg talált is, csak 
éppen a lényeggel meg soha senki nem foglalkozott. Aztán egy idő után az embereknek ebből elege lett, mert mindenki ezt kereste a 
probléma meg ott maradt továbbra is. És ezért van az, hogy  nem nagyon hisznek az ilyenbe, legfőképp a férfiak vannak így, hogy na, 
aztán hagyjál ezzel békén engemet, mert elvették a kedvüket az ilyen oknál fogva. Tehát ezért kellene most már komollyá tenni ezt a 
méréseket, tehát objektív mérőműszerekkel, kalibrált mérőműszerekkel elvégezni, azokat a helyszíni méréseket, ami meg tudja 
állapítani valóban, egy családra mekkora terhelést tud lenni. Vagy mik azok, amik az egész családot terhelik. És ha én ezt meg tudom 
oldani, majdnem azt mondom, fillérekből meg tudom oldani, higgyék el, teljesen mindegy, hogy ez a világ merre megy, mert én és a 
családom védve lesz. Kedves Katalin, nagyon szépe köszönöm a hívását, sajnos nem tudjuk folytatni, mert az időnk az sajnos véges 
és lejárt, ilyen rövid egy fél óra. Katalinnak még egyszer is köszönöm szépen a hívását, meg az összes többinek is köszönöm. Kedves 
nézők, szeretnénk ezt folytatni, amit most elkezdtünk, ezt a sok kérdésnek a feltevését, mint amit ott tetszenek látni ott a futócsíkba, 
én mindenkit nagyon nagy szeretettel fogok várni ott az előadáson, és ott sokat, sokat fogunk beszélni, és azzal a meghívott 
vendégünkkel pedig alá fogjuk tudományosan támasztani, hogy valóba mekkora ennek a jelentősége.  Köszönöm szépen, kedves 
nézőink a figyelmüket, továbbra is ilyen szép, verőfényes őszt kívánok mindenki számára, mert nagyon jól éreztük magunkat ebbe, és 
a jó isten nagyon sokat segít ebbe a fűtésbe, és a legközelebbi viszontlátásig mindenkinek a legeslegjobbakat kívánom. Isten áldjon 
mindenkit.  

10. 2013.11.30. 
Nagyon szép napot és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez az ELEKTRO/SOKKK című műsornak immár a 
novemberi adása, és úgy volt, hogy lesz nekem a mai nap folyamán egy vendégem, de sajnos nem tudott eljönni, elfoglaltsága miatt, 
úgyhogy ezt áttettük a decemberi hónapra, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a mai nap folyamán kedves nézőink egy ennek az évnek 
egy summáját fogjuk elvégezni, megtenni. Vagyis azt jelenti, hogy amikor valamikor januárban mi ezt az ELEKTRO/SOKKK című 
adásunkat elkezdtük, akkor én tettem egy olyan ígéretet, hogy én mindenki számára, aki az Echo televízió ennek az adását nézi, meg 
fogom vele értetni, meg fogom vele igazából körülhatárolva elmondani az elektroszmognak a legfontosabbját, annak a jelentőségét és 
következményét. Azt is megígértem januárban, hogy mindazt, amit én itt az adásokban el fogok mondani, hívok ide olyan tudós 
embereket, akik ezt a maguk szintjén, tudományosa ezt az egészet alá is fogják támasztani. Ezt nagyjából én teljesítettem is ezt a 
kérést, még egy van hátra, tehát az utolsó hónapnak az adása. Abba újra Vince János professzor urat fogom meghívni nagy szeretettel, 
akivel valamikor ezt az egészet elkezdtük tavaly, az év elején. Ugye azt mondtam, hogy summáját csináljuk ennek az 
elektroszmognak és én mindjárt azzal kezdeném, hogy egyáltalán ennek az egész elektroszmognak a tisztázása. Nagyon fontos ez 
kedves nézők, mert nagyon sok ember néha egyáltalán fogalma sincs, hogy egyrészt miről beszélünk, másik pedig az, hogy nagyon 
sok olyan, a tudományos elitnek egy bizonyos szintje tagadja ezt az elektroszmogot. Ugye ennek több oka lehet, ennek a tagadásnak, 
az egyik az, hogy nincsen a megfelelő információk birtokában az a tudós ember, de megvan hozzá a tudományos fokozata, vagy pedig 
meg van véve, tehát valamilyen oknál fogva valamelyik lobbinak a lekötelezettje. Egyik rosszabb, mint a másik megmondom 
őszintén, mert végülis az embereknek a zöme várják azt, hogy végre már végre pontot tegyünk ennek az egész elektroszmognak a 
végére. Kell-e nekünk félni ettől túl van e lihegve, vagy hogy egyáltalán tényleg mi az igazság. A másik, ami problémát okoz itt az 
elektroszmog területén, hogy ugye azok az emberek meg zömmel foglalkoznak, akiknek nem kellene. Gondolok itt azt, hogy sajnos a 
piac tele van olyan termékekkel, amik sajnos semmi köze az, hogy mi az amit mondnak róla, viszont arra bőven elég, hogy az 
embereket becsapják, félrevezessék és legfőképp, ami sokkal súlyosabb ennél az egésznél, az az, hogy azok az emberek, akik most 
úgy tudják, hogy ők most védve vannak valamilyen oknál fogva az elektroszmog ellen, az 90%-ban nem igaz. nagyon sokan itt az 
elmúlt évben, tehát mi kitanítottunk valóba olyan köröket, akik előadásokat tartanak, egyebek, akik folyamatosan néha hivatkoznak is 
ránk, hogy igen mi vagyunk ott a háta mögött, vagy éppen valamelyik tudós ember, akit éppen behívtunk ide az adásba, vagy őrá 
hivatkoznak, hogy igen ő is elmondta, hogy az elektroszmog milyen problémákat okoz. Ez valóban igaz, hogy elmondta, és akkor ezt 
kihasználva adják el a butábbnál butább dolgaikat, tehát még egyszer mondom, semmi köze nincsen a valósághoz. Én itt rögtön 
megragadnám azt, hogy a kedves nézőknek a figyelmét had hívjam fel arra, hogy nagyon szépen kérem, hogy mindig nézzék meg, 
hogy ki mondja és mit vesznek és kérjék mindig azt, hogy ne az ember, hanem a műszerekkel legyen bizonyítva az, hogy igaz, amit 
mondanak. ilyen volt, ilyen lett. Annak a műszernek mutatnia kell, mert a műszerekkel hál, Istennek nem tudjuk megbeszélni azt, 
hogy mit mutasson, meg mit ne. Ha az valóban mutatja a változásokat, akkor igen, akkor egy olyan termékről lehet beszélni, ami 
valóba, ezeket az elektroszmogos problémákat tudja kezelni. De én kezdem azzal, hogy végül megint tisztázzuk le ennek az egész 
elektroszmognak a lényegét. Ugye valamikor említettem valamelyik adásba, hogy egy kereskedelmi televíziónak a stábja kiment az 
utca emberéhez megkérdezni, hogy tessék mondani, hogy mi az egyáltalán, hogy mi az hogy elektroszmog. Amennyit tudott mutatni a 
felvétel, az 20 ember volt megkérdezve és a 20 emberből egyetlen egy se tudta megmondani, hogy valóba mi az igazából az az 
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elektroszmog. Önmagában elkeserítő, hogy ennyi információnk van most 2013-ban. A másik pedig az, hogy én nem is tudom hova 
tegyem azt, hogy nem tudnak róla az emberek, mert ennél sokkal súlyosabb dolgokat nem tudnak az emberek, de viszont ez most az 
életünkről szól, most már. És én viszont megragadva ezt az alkalmat, hogy megmondjam önöknek, hogy nem is tetszik nekem 
igazából az elektroszmog szó, megmondom miért. Mert ugye hogy ha ezt a szót használjuk, hogy szmog, akkor azt valamilyen módon 
látjuk. Most ezt az elektromos okozta szennyezés, amit ugye elektroszmognak hívunk, ezt viszont nem látjuk. És itt van itt a zavar. 
Ugyanis az emberi elme ezzel nem is akar foglalkozni, mert nincsen semmilyen olyan érzékelőnk, amivel az emberi elme ezt tudná 
érzékelni. Tehát nincsen az, hogy forró ez az asztal, elkapom a kezem, mert a szervezetem akarva akaratlanul is védekezik ellene. 
Tehát ezzel szemben viszont nincs ilyen, tehát nem tudok védekezni, így aztán várom, vagy majd úgyis jönnek a bizonyos fajta 
tünetek, vagy szimptómák, aztán azzal majd jelez a szervezetem számára, hogy valami nem stimmel, és akkor azzal a tünettel fogok 
elmenni ahhoz, akibe bízok az egészségemmel kapcsolatosan. És elmondom, hogy ez a problémám, az a problémám és ugye 
mindenki tudja, hogy itt a tünetekkel foglalkoznak bizonyos körökbe, viszont az, hogy ezt a bizonyos tünetet pedig mi okozta, soha 
nincsen megkeresve. És én kijelentem, mert kijelentettem már jó párszor, hogy ha ilyen van, én megmondom kedves nézők őszintén, 
hogy ha valakinek van egy ilyen problémája és ezek a szereplők, ezek az elektroszmog szereplők, mindjárt rá fogunk térni, ott vannak 
az ő életében továbbra is, én kimerem jelenteni és vállalom a felelősséget is, hogy annak az égi mannát is odavihetjük az asztalára, 
akkor sem fog a szervezete egyről a kettőre jutni. Némi javulás tud történni, de újra vissza fog esni. Ez minden fajta betegségre, 
majdnem azt mondom, értendő. Másik, a betegségekkel kapcsolatban van egy másik probléma, hogy nagyon sokáig rosszul érzem 
magam, mondjuk az igaz, de ha elmegyek, mondjuk éppen a laborvizsgálatra, vagy egyéb diagnosztikai vizsgálatokra, akkor nagyon 
sokáig nem mutat semmit a diagnosztika, hogy bármilyen elváltozás lenne. Aztán, mint a ménkű egyszer csak becsap, aztán föltartja a 
kezét a szervezetünk, hogy sokszor már az a probléma, hogy baj van, még hozzá nagy baj van. És én engedjék meg kedves nézők, 
hogy én itt most megemlítsem a múlt hetemet, én négy olyan helyen voltam, ahol az átlag életkor huszon harminc éves volt, 
édesanyákról van szó, aki mindegyike nagyon nagy bajban van, tehát mindegyike rákos. Ott vannak a kettő három éves gyerekek, 
akik mindegyike reszketnek majd az apukákkal együtt, hogy az édesanya megússza vagy nem ússza meg. És mindegyik esetbe, tehát 
mind a négy esetbe, amit most itt említek, ezt csak az utolsó hét volt, kiderült és bebizonyosodott, hogy igenis az elektroszmog volt a 
főszereplő, aki ezt az egészet elindította, aki ezt az egészet okozta. Továbbra is ő volt a főszereplő, hogy a betegségeknek a 
gyógyításába nem nagyon tudott a szervezet előbbre menni, mert továbbra is ott rombolt, és továbbra is elkövetett mindent azért, hogy 
a szervezet ne tudjon előrébb menni. Kedves nézők, én ezért imádkozok már itt jóformán 11 hónapja, önöknek, hogy tessék már 
nagyon szépen kérve komolyan venni ezt az egész elektroszmogot, mert ha nem fog menni, egyre nagyobb lesz a baj. Van még egy 
elkeserítő, ez éppen most megint múlt hétvégén bizonyosodott be, amikor tartottunk egy ugye meghirdettük itt, hogy egy előadást 
fogunk tartani, személyesen találkozva azokkal a nézőkkel, akik meg fognak bennünket ott látogatni, sikerült is hál Istennek ott egy jó 
pár emberrel találkozni, jó pár emberrel. De a 99%-a hölgy volt, nem probléma, hogy hölgy, de én megkérdezem ilyenkor, hogy a 
kedves férfiak még hol vannak, akikkel műszaki szinten mégiscsak jobban el lehetne beszélgetni és jobban meg lehet velük értetni, 
hogy miről van szó. Valahogy ebből a férfiak kimaradnak. És ugye épp ott is ezt megjegyeztem és ezt is megjegyeztem, hogy sajnos 
nem véletlen, hogy sajnos a világon vezetjük azt a szomorú statisztikát, hogy Magyarországon van a legtöbb özvegyasszony. Ennek 
oka van. Mert valóba a magyar férfiak, nagyon sok minden tudnak, aztán kiderül, hogy semmit se, és azzal hogy az egészségükkel 
foglalkozzanak, a sajátjukkal se, de a családjukkal meg legfőképpen nem. Ez valahogy rámaradt az asszonyokra. Sőt az ilyen fajta 
előadások, vagy az ilyen műsorok, mint amit itt egy éve próbálunk a kedves nézőknek átadni, a legfőbb nézői, most is sajnos azt kell 
mondanom, hogy a hölgyek. És én hiányolom valóba a férfiaknak a hozzáértését ehhez a dologhoz, a másik, hogy jobban meg tudnák 
érteni és jobban át tudnák adni esetleg a családjuk számára, a gyerekük, vagy unokájuk számára, hogy valóba mivel és miért kellene 
foglalkozni. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom kedves nézők, mert ha így megy tovább, akkor azt a maradékot is elveszítjük, és én 
nem a levegőbe beszélek, tessék elhinni, hanem tizenvalahány évnek a tapasztalatát szeretném itt átadni. És had mondjam el, hogy 
nagyon sokszor voltam abban a helyzetben, hogy nagyon sokszor már én a saját agyamra mentem azzal, hogy mindenhol az 
elektroszmogot láttam és már sokszor én is besokalltam. De másnak kiderült, hogy megint egy rákbetegnél megint csak ő volt a 
főszereplő. Tehát nem véletlen az, hogy ilyen mennyiségbe, amilyen még soha nem volt, ilyen mennyiségbe veszítjük el gyerekeinket, 
unokáinkat, középosztályt, idősebb osztályt, mert nincsen most már az, hogy korhoz van kötve ez az egész, mert mindenkit érint. 
Tehát aki most itt jelen pillanatban ezt a kettőezer tízes éveket éli, sajnos ez mindenkinek ki van osztva ez a probléma, hogy milyen 
állapotban van sok az összetevője természetesen, de majdnem azt mondom, aki itt jelenleg él, elkerülhetetlen, hogy előbb-útóbb 
valami élettani következménye ne legyen. Hogyha nem fog vele foglalkozni, és ami a legfontosabb, itt szeretném megjegyezni, hogy 
bármit mondok itt az elektroszmogról, bármiről beszélünk, az égegyadta világon minden, de minden megoldható. Tulajdonképpen a 
mi műsorunknak is az a célja, legalábbis ezzel a szándékkal tettük meg itt az ECHO televízió kollégáival, vezetésével ,hogy 
bármilyen bután hangzik, vagy bármilyen furcsán hangzik, azt szeretnénk elérni, és hogy megtanítsuk önöket, hogy ezt a megváltozott 
világot hogy kell úgy élni, hogy tiszteletbe tudjuk tartjuk mi ezt az elektromos és elektromágneses sugárzásokat. Tehát, hogy kell úgy 
élni, hogy tegye az is a dolgát és mi is maradjunk egészségesek, mi is maradjunk életbe. Mert nem tudjuk megváltoztatni kedves 
nézők ezt a világot, sőt ez egyre rosszabb lesz. Tehát napról-napra egyre több az ilyen fajta teher az emberi szervezet számára, és a 
szervezet meg egyre jobban ki van szolgáltatva és egyre jobban sajnos tapasztaljuk ennek hatásait. Ugye elektroszmogról, ha 
beszélünk,akkor ha a kedves nézők még ebbe a pár percbe, ami hátra van, engedjék meg, hogy nagyjából kibontsuk. ha bemegyünk 
egy lakásba, akkor rögtön ……….a nyakunkba szakadni, az egyik szereplőt úgy hívjuk, hogy elektromos mező, tehát váltómező, a 
másikat pedig mágneses váltómezőnek hívjuk. A kettő között, ugye az a különbség, és most nem akarok itt szakmaiasodni, hogy az 
egyiket az ún. feszültség, meg ennek a feszültség különbségei tudják felépíteni, polaritások, távolságok függvényébe, a másikat, tehát 
a mágneses részéet pedig a fogyasztás. RTehát annak a mkértékébe tud jelent lenni egy embernek az életébe, vagy egy családnak az 
életébe, amilyen mértékbe fogyasszuk az áramot, de nem mindegy, hogy milyen mértékbe fogyassszuk azt az áramot, így aztán 
cvalóban cvsak ott van jelentősége, ahol van egy magas feszültségű vezeték, vagy van egy transzformátor ház, ahol azt az áramot 
nagyon sok ember fogyassza, és ennek okán tud keletkezni egy akkora érték ott a környezetbe, ami valóban már mérhetően azt az 
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értéket képviseli, ami az emberi szervezet már nem tud hosszú távon tolerálni. Általába igazából, tehát még egyszer mondom, csak az 
ilyen helyeken van, és én itt egy zárójelben hadd jegyeztem meg, ami egy nagyon fontos adata, hogy valóban mért van ez az igazi 
sumákolás ezzel az elektromossággal, meg az elektroszmoggal kapcsolatban. ÉS miért követnek el azok a lobbik mindent, hogy az 
emberek a legkevesebbet tudják, vagy amit tudnak, akkor is jól zavarjuk meg az ún. egészséghatár értékekkel. Ugyanis arról van szó, 
ha egy adatot itt elmondok kedves nézők, és ez budapesti adat, hogy jelenleg Budapesten, ami nyilván van tartva, az 22.000, durván 
500, tehát 22500 lakóépület van nyilvántartva, ahol lakók a talpuk alatt, tessék elképzelni, hogy itt van a konyhaszint, vagy éppen a 
szobaszint, van a födémrész, és alatta meg ott van a transzformátorház. A jó isten tudja, hogy hány ember halt ebbe bele,m meg még 
fog ebbe belehalni, és hogy ebből jogilag ne legyen semmifajta nagy probléma, mit csinálnak? Az ún. egészségügyi határ értékkel 
szórakoznak, ami azt jelenti, hogy folyamatosan megemelik egyre magasabb szintre. Jelenleg most ott tartunk az egészségügyi 
hátértékekbe, hogyha bárki mellett mondjuk elhúz egy 300000 V-os magasfeszültségű vezeték, oda a tetejére megágyaznak, akkor 
most jelent pillanatba érvényes határértékek alapján simán beleférünk még. És ezt használják ki mindenki, ezt a fajta magas 
határértéket. Ebbe az országba. De legfőképp itt meg kell említeni a mobilszolgáltató végeket. Ők aztán bármikor oda rakhatják, 
ahova akarják, magasról tesznek arra, hogy őt éppen ottan egészségügyi intézmény van, vagy óvoda van, vagy iskola van. Egy a 
lényeg, hogy minél olcsóbban valahova föltenni, és ha fölteszik, hagyják el, nem nagyon fogják azt onnan levenni, mert azokat a 
dollár milliókat nem azért ölik bele azokba a sugárzókba, hogy pár év múlva leszedjék onnan, hanem 50-60 évig ott működjön és 
tegye  a szolgálatot. Nagyon nagy baj ezekkel az ilyen fajtákkal , egy kedves nézőnk ,múlt héten keresett meg, aki egy fiatalember, 
egy 32 éves fiatalember, aki háromszoros áttétel rendelkezik már, rákos áttétel már, áttétele van és aki kérdezte, hogy mit lehet tenni. 
Mert ott van vele szembe 50 méter egy ilyen átjátszó állomás, mert ő már megpróbálta azt a környéket, mert nagyon sok emberre 
ennek következménye van, rákos, kérte őket, hogy egy ilyen petíció szerűséget, tehát aláírásokat kezdtek el gyűjteni, és tessék 
elképzelni a kedves nézők, ebből a sok emberből 3 írta alá, a többi nem merte. Itt tartunk jelen pillanatban, hogy nem merjük aláírni, 
mert senki nem tudja, hogy milyen következménye lesz. Semmilyen következménye nem lesz, csak most már jó lenne kicsit törődni 
az egészségünkkel, és nem félni attól, hogy kijelentsünk valamit, hogy most furcsa egyébként, tessék elképzelni kedves nézők, hogy 
én most beteg vagyok és nem merek reklamálni, mert aki okozza nekem, hátha megsértődik, vagy nem tudom, mi van, Vagy bármit 
tudna tenni? Ugye van nekünk egy Alkotmányunk, aki szabályozza, hogy minden Magyarországon élő állampolgárnak joga van az 
egészséges környezethez. Miért nem lehet ezt megkövetelni, miért nem lehet ezt végrehajtatni. Össze kellene fogni kedves nézők, 
ezért vagyunk ebbe a műsorba, hogy önöknek ezekhez segítséget adjunk, hogy egyáltalán miről van szó. Miért kell nekünk összefogni 
és itt van nagyon fontos nagyon fontos szerepe megint csak annak, hogy jó lenne igazából mérni. hogy egyáltalán tudjam, mondja az 
én környezetembe, mi az, ami a számomra, vagy a családom számára terhet tud jelenteni ezek közül. na, most itt van a másik 
probléma a méréssel, mert ha valaki engem meghív egy családhoz, ilyen objektív, tehát műszeres mérésre, hogy valóba, ott a 
környezetébe őneki mekkora ezek az értékek, mekkorák ezek a terhek, és egy ilyen ember mondjuk elmondja egy baráti környezetébe 
azt, hogy itt járt nálam egy illető, aki megmérte a mi lakásunkat, És önökre is fogadok kedves nézők, hogy tíz embernek, ha ezt el 
tetszenek mondani, akkor tíz embernek az jut eszébe, hogy itt volt egy ember egy pálcával, ingával, vagy egyebekkel, és akkor jött a 
kockás papírjával és biztos hogy talált vízeret…. nem akarom végigsorolni, mert ezekkel van eltelve az emberek. Sőt, talán egy kicsit 
itt menteném föl a férfijainkat, hogy ugye ebbe akadt ki aztán a legtöbb férfiember, hogy amikor második, harmadik ember is járt ott, 
amelyik máshol talált vízeret, meg máshol talált …., na, azt mondta, hogy ebből elég és ott be is zárkózott. Én asszem, már 
valamelyik adásban elmondtam, hogy az ilyenfajta mérések, ezek a pálcával, ingával, én kijelentem, és megint csak vállalom a 
felelősséget érte, hogy az emberiségellenes legsúlyosabb büntettet hajtották végre, mert elvették azt a lehetőséget, amivel foglalkozni 
kellene. Jelesül éppen amiről ma ebbe az adásba is beszélünk, hogy valóba ott, az önök környezetébe ezeket a háttérsugárzásoknak a 
jelentőségét és értékét meg kellene most már valóba határozni, hogy egyáltalán önnek kell-e ezzel foglalkozni, vagy egyáltalán nem 
kell vele foglalkozni. Ezek a mért értékek tudják ezt csak igazából meghatározni. Na, most valaki ott járt, hogy mindegy, hogy hol járt 
a 10 emeleten, ő akkor is fog találni vízeret, akkor is el fogja rakatni onnan az ágyat és ebben a tudatban van a legtöbb ember, hogy 
megint egy ilyen ember, aki majd az én ágyamat megint el fogja majd rakatni? Nem erről szól a dolog kedves nézők, itt valóban már 
számokról szól a dolog, értékekről szól a dolog, meghatározásokról szól a dolog, és valóban ezeknek a meghatározásáról okbjektíven, 
egzakt módon. Ehhez vannak törvények, tehát beleértve itt az elektronikai törvényeket, a fizikai törvényeket, ami nekünk valóban 
most már komolyan kellene venni, és tudnunk kellene, hogy miről szól. 
A másik ezekről a mérésekről kapcsolatosan, ezek alapján lehetne mindenkinek eldönteni, hogy mit kellene tenni a lakásomba. Kell –
e védekezni egyáltalán, vagy valóban egy olyan jó hjelyen lakok, hogy nem is kell nekem ezzel foglalkozni, mert hál a a jó istennek, 
kifogtam ezt a részt. Nagyon ritka, de ki lehet fogni. A másik, hogy most már úgy kellene működni ennek az egésznek, hogyha 
valakinek van egy lakása és azt el szeretné adni, tehát, el akarja adni azt a lakását, mondjuk, akkor én vagyok  a vevő és akár egy ilyen 
jegyzőkönyvet, egy ilyen objektív jegyzőkönyvet azért fogok elkérni tőle, hogy azért kellene elkérnem tőle, hogy én tudjam, hogy mi 
az a lakás, amit én megveszek. Tehát, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. Milyen jó lenne, ha így működne, mert akkor milyen 
könnyebb lenne forgalmazni egy lakást, mert akkor, ha én, van neki bármilyen hiányossága, vagy éppen egy terhelése, akkor én 
tudom, hogy mit kellene nekem tenni ahhoz, hogy úgy tudjak élni benne, hogy az a lakás engem szolgáljon, nem pedig kihasználjon 
és esetleg terhelje a szervezetem,et, vagy a családom bármely tagját. Mert lehet, hogy én jó helyen fekszek, de a két gyerekem meg 
éppen nem. A másik pedig itt a gyerekekkel kapcsolatosan még szeretnék elmondani, hogy nagyon sok gyerek szenved attól, hogy 
ilyen dekoncentrált. És ez higgyék el kedves nézők, elég egy olyan asztali lámpa, ami mellett mondjuk éppen az íróasztalnál tanul. 
Egy olyan asztali lámpa, ami elég nagy magas elektromos és elektromágneses teret ad. Bőven van ilyen, mert nagyon sokan még van 
egy ilyen dimmelnek hívjuk, amit lehet szabályozni ezt a fényerőt, ami ott van tulajdonképpen egy transzformátor, egy kicsi 
transzformátor ott az asztalán és elektromos terek is vannak, meg mágneses terek is vannak, tehát váltóáramok még van egy ilyen 
dimmelnek hívjuk, amit lehet szabályozni ezt a fényerőt, ami ott van tulajdonképpen egy transzformátor, egy kicsi transzformátor ott 
az asztalán és elektromos terek is vannak, meg mágneses terek is vannak, tehát váltóáramok okozta mágneses terek és, ha ez nagyobb 
értéket képvisel, mint amit a szervezet tud kezelni, kompenzálni, akkor előbb-utóbb egy ilyen dekoncentráltságot is előidéz, ami azt 
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jelenti, hogy a szegény gyerek olvas, olvas, csak éppen nem tudja, mint. Vagy, ha éppen meg is tanulta, másnap reggel a felét el fogja 
felejteni. És akkor mit mondunk mi? Azt, hogy hülye gyerekem. Nem. Higgyék el, az összes gyerek zseni, csak ezeket az ilyenfajta 
dolgokkal mi rontjuk őket el, és mi tesszük őket hülyévé. A másik probléma aztán, amikor bemegy az iskolába, mert jóformán 
nincsen olyan iskola, ahol ne lenne wifi, tehát az informatikaórákon használják a wifit, ami akkor iszonyatzos terhelést tud adni a 
gyerekek számára, ami nem véletlen, hogy többek között Kanadába, Finnországba, Svédországba megtiltották a wifinek a 
használtatát. Mert ott egyáltalán törődnek a gyerekeknek az egészségével is. itt is azért nehogy elhagyjuk azokat az igazgatókat, mert 
én nagyon sok olyan iskolába jártam már, ahol olyan igazgató vannak, ahol valóba törődnek a gyerekeknek a kicsit az egészségükkel. 
És, ha ilyen helyre engem meghívtak egy előadást tartani, és higgyék el, ott a gyerekek eszméletlen módon…. fogadják be ezeket az 
információkat. Nagyon sok olyan anyagot tudok nekik vetíteni, amin néma csend van 50 percen keresztül, a gyerekek annyira 
figyelmesen hallgatják ezt, de nem is ez a lényege: a gyerekek, amennyivel jobban tudnak reagálni, mint bármelyik felnőtt. Tehát a 
gyerekeket csak nekünk, nekünk kellene megtanítani azt, hogy mit csinál a gyerekem, azt, hogy nehogy ennek az áldozata legyél. És 
itt megint csak egy pillanat, hadd mondjam el kedves nézők, amikor a bioenerg… a épületbiológiát, mikor mi tanultuk igazából, meg 
amit vizsgáztunk, akkor az Németországban történt, egy biofizikai intézet segítségével, ahol elvittek egy általános iskolába bennünket, 
ahol 7.-8. osztályban azt tanítják, amit én itt egy éve a kedves nézőinknek szeretnék már átadni, Na, most tessék elképzelni kedves 
nézők, a gyerekek, akik majd ott kimennek az életbe és ott majd férjhez megy, vagy megnősül, őnekik evidencia, hogy a gyerek az ő 
lakását, ahol majd ő élni fog, meg ahol a gyerekeit majd nevelni fogja, az meg legyen oldva. Nálunk, meg tessék elhinni kedves 
nézőink sokszor, sok ember úgy néz rám, mint egy ufóra, mert honnan jöttem én, hogy ilyeneket mondok, Mert a tudós nép ezt nem 
mondja el, hogy ezt kellene csinálni, iskolába, meg nem tanítják. Megy egy darabig valószínű nem is fogják tanítani még ezt. És 
ebben tengődünk mi itt, a másik, amit ugye még itt gyorsan hadd említsek meg, van még egy percünk, hogy, ugye a legnagyobb 
probléma az, hogy valóba itt vannak a műszaki emberek, tehát a műszaki mérnök, elektromérnök, egyebek, akik mindenféle 
okosságot kitalál nekünk, hogy ez a világ haladjon előre ezen a technikai szintjén, és őneki az egészséggel kapcsolatosan mai napig is 
egyetlen feltétele van, hogy az érintésvédelmi szempontból az feleljen meg. Tehát magyarul, hogy ne üssön bennünket agyon. De, 
hogy annak a működése folytán majd mit fog okozni az emberi szervezet számára, higgyék el kedves nézők, a kutya nem foglalkozik 
vele, A másik csoport az egészségügy, de gondolok itt az orvosokra, és érdemes a természetgyógyászati részét sorolni, akiket nem 
lehet rákényszeríteni ara, hogy a műszaki tudományokkal tisztába legyenek. Gondolok itt arra, hogy, ha egy műszer bármit tud, akkor 
ő nem kell kötelessége annak, hogy tisztába legyen, hogy ez a műszer mit fog okozni a szervezet számára. ÉS, ha nem foglalkozik 
vele, akkor az okot nem tudja megszüntetni, Na, most a kettő közözz, ugye az egészséggel foglalkozó rész, meg a technika között 
maradt egy űr, na most ebben, kedves nézőink, ebbe próbálunk mi itt pattogni, nem tudva azt, hogy kinek higgyek, kinek ne higyjek. 
Hát ezért született ez a műsor, mi ezt az egészet tisztába tegyük, és ezt szeretném majd folytatni a jövő évbe is, meg ebbe az évnek a 
hátra lévő egy hónapjába is. A mai napba ennyi fért bele kedves nézők, és búcsúzok önöktől.  A következő adásunkig kívánok 
önöknek mindenféle jót, vigyázzanak magukra, és higgyék el, ha vigyázni fognak, és mi mindent elkövetünk, hogy így legyen, akkor 
nem is lesz semmiféle probléma. Isten áldja önöket és minden jót is. 

11. 2013.12.28. 
Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez az elektrosokk című műsornak immár a 
decemberi, tehát az év utolsó adása és mint ahogy a kedves nézőnek én megígértem az utolsó adásba egy  vendéget fogok hívni és 
nagyon sok szeretettel köszöntöm is rögtön a kedves professzor urat, Vincze János professzorról van szó, akivel ezt az egész évet még 
valamikor februárban kezdtük ezt a beszélgetést és kedves nézők én a mai nap folyamán mindenképpen a mobiltelefonokról szeretnék 
egy pár mondatot beszélni itt a professzor úrral. Megmondom mire… olyan apropóból, hogy ugye most már, amikor ez az adás le fog 
menni, akkor túl vagyunk a karácsonyon, túl vagyunk az ajándékozáson és feltételezem, hogy nagyon sok gyerek, fiatal kapott megint 
újabb telefonokat és a telefonokkal nekem folyamatosan problémám van és hogy milyen problémám van, azt a professzor úrral meg 
fogjuk beszélni. Professzor úr, kedves, még egyszer köszöntöm itt az adásunkban és csak annyit beszéltünk meg, hogy 
mobiltelefonokról fogunk beszélni. Professzor úr, én szeretném rögtön itt az elején kérni az Ön véleményét erről a nagy mobilfóniáról 
és legfőképpen a gyerekeknek az aggodalmaskodásáról, most az én részemről van szó itt az aggodalmaskodásról, hogy miért is van ez 
és hogy tudományos szinten elmagyarázva, hogy valóban most már jó lenne, ha mindenki tényleg meg tudná érteni, hogy miért 
aggodalmaskodunk mi itt a gyerekekkel szemben. Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel üdvözlöm a tv nézőket is és hát az 
utóbbi időben számos alkalmam voltam nemzetközi konferencián, ahol már beszámoltam a legújabb kísérleteimről a 
mobiltelefonokkal kapcsolatban, mégpedig patkányokon végeztem el két éven keresztül. Azt tudni kell, hogy a patkány 2 éves kora 
körül annyira idős lesz, mint az ember 80 éves korára. Ennyi az átlagos életkora a patkányoknak, 2 év és megérdeklődtük fiataloktól, 
hogy körülbelül hány órát beszélnek mobiltelefonon, hát mindenki 2,5-3 órát minimum mondott, tehát mi is így végeztük el, hogy volt 
egy csoport patkány, aki nem mobiltelefonozott és volt egy másik csoport patkányunk, aki folyamatosan mobiltelefonozott, naponta 
3-4 órát születésétől kezdődően és körülbelül mindegyiket 50 hívás kapott és ebbe emberi beszédet közvetítettünk, zenét 
közvetítettünk be, mindent. Arra voltunk kíváncsiak, amit az elmúlt 20 évben szép lassan tapasztaltunk a különböző emberi 
társadalmaknál, az emberi társadalmaknak az elmúlt 20 évben, amikor a mobiltelefonok száma majdnem a kétszeresét érte el, mint az 
embernek a 7 milliárdos lélekszáma. Tehát ma 13 milliárdra becsülik a mobiltelefonok számát (duplája, mint az emberiség), hogy 
visszahat-e az átlagos életkorra a patkányok hat héttel éltek kevesebbet egy gyakorlatilag, ha átszámoljuk, 5-6 évvel csökkent. A 
döbbenetes az, hogy ma a … tomográfok mágneses rezonancia készülékek, ultrahangos készülékek miatt az egészségi állapot sokkal 
jobban fel tudjuk mérni, pontosabban tudunk diagnosztizálni, mint 20 évvel ezelőtt és az átlagos életkor itten a főbb európai 
országokat becsülve semmit nem nőtt. Tehát a furcsa az, hogy az egészségre történt kiadások növekedtek, az amerikai egyesült 
államokban 43-szor akkora, mint nálunk és közben az átlagos életkorba semmilyen elmozdulást nem láttunk. Ami ténylegesen 
növekedett az elmúlt 20 évben, növekedett lényegesen a mobiltelefonok száma, illetve a számítógép használata. És ennek tudhatjuk 
be, ezt mondom én és néhány szakember és most már a patkányokon elvégzett kísérlet is, hogy ténylegesen a mobiltelefonok miatt a 
mi átlagos életkorunk ezért nem növekszik. Professzor úr, evvel a patkányos kísérlettel kapcsolatosan szeretnék mondani valamit, itt a 
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tudomány megszólalt ebben az ügyben, én olvastam egy cikket erről és egy neves professzor, most nem akarom nevesíteni, 
megmondom őszintén, azért is nem akarom nevesíteni, mert nem is érdemli meg, akinek a tudomány részéről ehhez az egész 
kísérlethez az volt a véleménye, hogy ha ilyen problémákat okoz a patkányoknál a telefonálás, akkor ne adjunk a patkányoknak 
telefont. Tehát mondjuk ez elképesztő egy válasz, de sajnos ez végig futott aztán ott a tudományos világban és ezért is örülök, hogy 
Ön meg nem ezt mondja, a másik probléma professzor úr az, hogy azért most már azóta megint ugye most megyünk végig a 
mobiltelefonnak a fejlődésén. Ugye nagyon rövid az idő, tehát ugye igazából 96-97-ben kezdődött ez a, ugye, az újkori telefon fónia, 
hogy így mondjam. Ugye kezdődött a 900-assal, ugye előtte volt az a nagy böhöm telefon, az a 60-as előhívással, aztán jött az 1800-
as, aztán az ugye UNTS, tehát a 3G-s és itt a 4G-es. Tehát tulajdonképpen ugye most jelen pillanatban, már jelenleg is ugye akkorra 
nagy frekvencián történik az információ áramlás, hogy eszméletlen nagy értéke van az élő szervezetre. Nagyon sok ország, én 
fölírtam ide körülbelül 12 országot, ahol már az ún. elővigyázatosság elve alapján a kormányok megtették az ún. óvintézkedéseket. 
Hadd mondjak egy nagyon közel, szomszédunkban Ausztriában, az összes orvosi rendelőben ki van írva nagy betűkkel a 
váróteremben, hogy a 16 éven aluli gyermekeknek ne adj telefont a kezébe. Most nálunk meg éppen a kedves nézőknek, akik nézik 
ezt a műsört, már hallották, mert már beszéltem róla, hogy nálunk meg ugye az egyik kereskedelmi televízió megszavaztatta a kedves 
nézőket, hogy hány éves korban adjunk a gyerekeknek a kezébe telefont és ugye a végeredmény az lett, hogy 3, 6, meg 14 volt ugye a 
válaszlehetőség, és győzött a 6 éves kor. Ugye tudjuk, hogy a gyerekeknek ugye a koponyájuk nincs még benőve, hogy mekkora 
problémát okoz ez az egész. És még egyet mondok, azt a professzortól szeretném kérni mindenképpen erre a véleményét, hogy most 
jelen pillanatban a tudomány részéről egy bizonyos fajta tévút van, az a tévút, hogy és mindenkit a hőhatással van elfoglalva, hogy 
mekkora hőhatást okoz, ugye erre vannak jelen pillanatban a különböző értékek, szárértékek ..., tehát az ún. specikius, …. az értéke, 
erre van megállapítva, de nem erről van szó. Mert ugye van mellette információs hatás, ingerhatás, van egy szinergetikai hatás és 
egyéb, amiről nem beszélnek, mert az okozza a problémát. Professzor úr, önnek a tapasztalata, mert óriási tapasztalata van meg, ugye 
most már nem is tudom, hányadik könyvet tetszik írni a tudomány világában, hányadik könyvet írja a professzor úr? Hát én most már 
összesen, ugye nagyon idős vagyok, több, mint 75 és épp a múltkor kiszámoltam, a múl héten volt egy előadássorozat, ahol 
bemutattam az egyik legújabb könyvemet és akkor megszámoltam a kollégák, az orvos kollegák kérésére és több, mint 75 könyvet 
írtam. Jézusmária, nos professzor úr ezért kérem a hatalmas tapasztalat alapján, hogy itt Magyarországon nálunk mit lehetne tenni 
azért, hogy valóban mi is itt el tudjunk indulni egy ilyen elővigyázatosság elv alapján, hogy valahogy védjük a gyerekeinket az 
iskolákban, az óvodákban. Hozzá kell tennem, hogy én már elmagyaráznám, hogy picit megértsék a nézők is, hogy hogy néz ki ugye 
ehhez akkor mindig kell valamit hozni és akkor megmutatom itten, amit elhoztam, tessék megnézni. Fizika óra, hoztam itten egy kis 
drótot és elemet, na most tessék elképzelni, hogy a mi agyunk az ilyen idegsejtekből áll, igen és ez az ún. tengelynyúlványa az 
idegsejtnek. Itt van a másik s ezek így kapcsolódnak egymáshoz szépen, tehát mit vezet itt, elektromos áramot, igen, elektromos 
áramot. Akkor tessék megnézni a mobiltelefont, na most ezt a mobiltelefont úgy tessék elképzelni, mint ezt az épületet, ez 
négyemeletes, tehát öt szinten. Most az öt szintnek az elektromos árama hat erre, vagyis sokkal nagyobb intenzitása van, mit jelent 
egy mobiltelefon beszélgetés? Meghal minimum 1-2, 5-10 idegsejt minden beszélgetésnél vagy eltörik egy ilyen út és emiatt már nem 
tud ugyanolyan szinten gondolkodni az ember, mert egy másik út kell kialakulni, majdnem újra kell tanulni. Jó, hogy sok idegsejtünk 
van, igen, de minden el tud fogyni, a szervezetben ugye 175 milliárd, az agyban is van 75 milliárd, hogy ebből elhal néhány, de ettől 
függetlenül gondoljunk egy most ugye a gyerekekről volt szó, egyszer a gyerekeknél a koponyacsont nincs teljesen elcsontosodva. 
Tehát kevésbé védi a külső elektromos behatástól is, ha van két kutacs, ami jóval később ugye, ezért nem szabad a gyerekeknek a fejét 
megnyomni, tehát igenis nem szabad és számolnunk kell nem ugyanaz a dolog, hogy 70 éves korban veszítek el idegsejteket, azok 
úgyis pusztulnak, vagy pedig fejlődő korban kezdenek elpusztulni az én idegsejtjeim, mert rosszabbul fogok tanulni. Egyértelműen 
megállapították, amióta mobiltelefonálnak a gyerekek, azóta világviszonylatban a gyerekeknek az eredményei rosszabbak. Ezt 
állapították meg és évről évre csökkennek, tehát ha összehasonlítjuk a 20 évvel ezelőtti irodalmi, matematikai kérdésekre adott 
válaszokat, a most adott kérdésekre, világviszonylatban minden országban rosszabb, tehát egyértelműen a telefon ilyen szempontból 
gátol. Nem tudjuk kiderülni, akkor kell valami javasolni. A biofizikusok javasoltak valamit a televízió régen tudjuk 30-40 ezer volt 
feszültség volt a régi televízióknak. Emberek haltak meg, mert be kellett kapcsolni, nagyon közel kerültek és nem. Most így beszélünk 
telefonon, mit kell csinálni? Meg kell oldani a kérdést, úgy ahogy megoldottuk a televíziónál, televíziónál javasoltuk mindenkinek ma 
természetes, hogy van távirányító, senkit nem zavar, hogy nem közelről nyomja be, 30 centiről vagy 3 centiről a televíziót. Az, hogy 
az ágyból vagy a székből 3-4 méterről, na most mi történik, amikor otthon is majd felállítja valahova az asztal közepére és nyugodtan 
beszél a mobiltelefonnal, legalább otthon ne beszéljen a fülinél, sőt távirányítva bekapcsolja. Ugyanez majd el kell jöjjön a 
számítógépeknél is, hogy valahol ül, a számítógép valahol ott van, valahol egy sarokban néhány méterre, és ugyanúgy távirányítva 
bekapcsolja. Tehát védjük meg, hogy van megoldás, csak hát persze többe kerül, mert egy távirányítót is hozzá kéne csatlakoztatni, de 
ma ezt technikailag megvalósítható, tehát mindenféleképpen arra kell törekedni, amikor a gyerek alszik a szobában semmilyen 
elektromos készülék ne legyen, se mobiltelefon, se televízió, se számítógép. Tehát a hálószoba az lehetőleg minél inkább 
elektromosan mentes legyen, ezt okvetlenül meg kell csinálni. Ugyanezt mondom, a gyerekek ne vigyék az iskolába a mobiltelefont. 
Nyugodtan meg lehet enélkül, a … tanárok felügyelték, téged is és engem is mobiltelefon nélkül felügyeltek,  és ugye itt vagyunk és 
nem lett semmi bajunk, hát a mostani iskolásnak se lesz, az ég világon semmi bajuk nem lesz, ha nem viszik az iskolába. Azzal 
mentesítsük már őket, éjszaka hasonló módon mentesítsük és akkor már sokat teszünk. Semmiféleképpen … óvodásoknak, tehát 
iskolás kor előtt egyáltalán ugye nem szabad lenne mobiltelefonjuk legyen, mert a koponyacsontok még porcos állapotban vannak és 
hihetetlenül rongálják az agyat, mindenféleképpen tehát nekem ez a javaslatom minden szülő irányába, vállalja a saját gyerekéért, 
hogy a gyereke éljen legalább ugyanannyit, mint amennyit ő fog élni … Így nagyon nehéz lesz professzor úr, csak van még egy 
probléma, amit ehhez szeretnék hozzáfűzni, hozzátenni, hogy ez csak ugye arról beszéltünk, hogy ha én mobiltelefonálok, de ugye 
nekünk vannak műszerek, amivel mérjük ezeket a hatásokat meg az értékeket és ami majdnem ugyan, sőt még talán nagyobb 
problémát jelent, amikor a szülő telefonál és a gyerek ott van mellette. Most egy kisbabánál tessék gondolni, mikor egy ölben lévő 
kisbabára van szó és közben az apukájával meg beszél. Elképesztő mit tud tenni azzal a kisgyerekkel. Most ebből csak azt akarom 
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kihozni professzor úr, hogy Önnel is voltunk már általános iskolában előadást tartani olyan helyeken, ahol az igazgató valóban törődik 
a gyerekeivel, hogy így mondjam, evvel nem akarok megsérteni senkit természetesen. De viszont a gyerekeket most valahogy meg 
kellene tanítani nekünk kellene megtanítani felnőtteknek arra, hogy ezt a valóban, hogy ezt a nagyon megváltozott elektromos világot 
hogyan kellene úgy kezelni, hogy ne bántson bennünket. Ezt mindenképpen az iskolában kellene valahogy elkezdeni, mint ahogy mi 
elkezdtük a professzor úrral, csak ugye az idő véges alapon nem tudunk mindenhol ott lenni, én most ebből azt akarom megint kihozni 
professzor úr, hogy mikor jutunk itt el az országba vagy kinek a segítségével tudunk eljutni ebben az országban, hogy az iskolákba ez 
valami tematikaként be tudjon kerülni. Na most az iskolában mindig, mindig is azt került be, amit a szülők elvártak. Száz évvel ezelőtt 
a szülők elvárták, hogy egy érettségizett gyerek az jól felkészült legyen, ma ezt a szülők ezt a szülők nem várják el, vagyis ha a szülők 
elvárnák azt, hogy a tanár meg tudja tanítani, de akkor tudja megtanítani, ha a gyerek órán nem mobiltelefonozik. 30-40 gyereket nem 
lehet tiltani, csakúgy, ha én mint szülő elősegítem, hogy nem viheted el a mobiltelefont. Tehát az első számú dolog, hogy én segítem 
elő a tanárnak a működési területét, mert akkor a tanár a tantárgyaknál meg tudja tanítani, úgy hogy nem egy a 40-45 perc alatt 40x-
50x-60x megszólal egy mobiltelefon, nem lehet így tanítani. Mindenkit zavar, azt a csörgést mindenki hallja, minden osztálytárs 
abban a percben a figyelem megoszlik és ha a figyelem megoszlik, ezért rosszabbak a mostani tesztek, mert igenis effektíve a 
figyelem megoszlás most minden órán olyan mértékű, hogy nem lehet megtanítani ezt. Tehát az első számú dolog, hogy egy szülőt 
nem engedélyezik, hogy az iskolába vigyék a mobiltelefont. Csak példával lehet, addig viszont szintén az első hat-hét évben a szülői 
példa a fontos, ugyanaz amit elmondtál, én elképesztőnek tartom azt, hogy itt viszi a hasán ilyen és beszél egy negyed órán keresztül 
telefonon, azt mondja … most el vagyok foglalva vagy kikapcsolja, semmi olyan lényeges nincs, meg kell mondanom, amit hallok, 
hogy mobiltelefonon beszélnek, 100 beszélgetés közül 99 nem egyéb ,mint pletyka és a pletykáról tessék leszokni, mert nem arra 
való, hanem információ közlésre, konkrét információra és ez a baj, hogy viszi a hasán a gyereket és pletykál. Így van. Nem tudja 
elképzelni, hogy mit művel a gyerekével. Professzor úr, itt nem tetszett mondani, erre visszaigazolt egy izraeli kutatóintézet, hogy 
valóban jelen pillanatban a telefonálásoknak a 90 %-a teljesen fölösleges, teljesen felesleges, tehát valahol itt kellene elkezdeni. A 
másik professzor úr, amit én még szeretnék itt ebben a pár percben valahogy tisztázni, most nem is tudom, hogy mondjam, hogy az 
emberek, fiataloknak megint a viselkedése teljes egészében megváltozott. Ugye hadd hivatkozzak Einstenre, akkor ugye a 30-as 
években mondta azt, hogy ha a technika az emberi viselkedés fölött átveszi a hatalmat, akkor kialakul egy idióta generáció. Hát most 
megint csak nem megsértve mindenkit, hogy kialakult, mert jelenleg ott tartunk, hogy ha egy fiatal kis csoport, vagy akár most már a 
felnőttek is, tehát nem csak fiatalokról beszélünk, de összejönnek egy társaságba, annak a társaságnak a jórésze a telefonjával van 
elfoglalva és nem egymással kommunikációban. Tehát egyáltalán már beszélgetni nem tudnak, erre számtalan példát fel lehetne hozni 
és megkezdődött ez a kiber állapot, ami azt jelenti, hogy majd chatelek veled meg smst küldök meg mmst küldök és egyszerűen már 
nincsen kommunikáció, mi lesz ennek a vége professzor úr, ha így folytatjuk? Hát mindenféleképpen valami minőségileg új megoldás 
kell létrejöjjön, mert emiatt óriási a tudáshiány, óriási a tudáshiány és ha ez így folytatódik ahhoz képest, amikor mi fiatalok voltunk 
akkor a mi spermaszámunk 150-250 millió volt köbcentinként, ma, a ma fiatalt megnézzük pontosan az elektromos hálózat miatt 20 
millió, tehát ha megszólal a telefon és a sperma itt elindul, a sperma össze-vissza kezd menni és nem fog menni egyenes irányba, 
ahova neki kell. Ma sokkal több a gyerek nélküli házasság, mint kétszáz évvel ezelőtt. Kétszáz évvel ezelőtt egyértelmű volt, 
úgyszólván hogy a férfiak nem is hibásak, vagyis mindaz, akinek spermája van, az meg tudott termékenyíteni a nőt. Ma hiába, miért? 
Hát, ha 10x kevesebb van, akkor biztos, hogy nem jut el oda, ahova kell. Hát, ha ez még tízszeresére csökken, akkor az lesz, hogy a 
férfiak nem fogják egyáltalán megtermékenyíteni a nőt, akkor olyan döbbenet lesz mindenki számára, hogy nincs gyerek, hiába 
akarom, mert most már csak mesterségesen megy, mesterségesen 10 milliárd embernél gyereket létrehozni az egy olyan 
fantasztikusan költség és olyan technikai nehézséget fog hozni, hogy valahol akkor az emberek azt mondják, hogy ezt meg kell 
állítani, tehát valahol a technika nem ölheti meg úgy, ahogy a pajzs és lándzsával katasztrófális dolgokat, sérüléseket okozhat az 
embernek és kiiktatta a mai honvédelem, ugyanúgy ezt is ki fog kellene iktatni, mert olyan módon teszi tönkre az embernek 
egyszerűen a saját természetét, hogy képtelen lesz tovább szaporodni, márpedig akkor muszáj megoldani. Professzor, csak van 
egyetlen probléma ugye ez a műsort is mi azért hoztuk létre vagy azért engedték nekünk ezt a műsort létrehozni, hogy tényleg 
bármilyen nagyképűen hangzik, hogy megpróbáljon megtanítani mindenkit. Nem megy, mert nagyon nehezen megy, mert fafejűek 
vagyunk, de legfőképp a férfiak és én mindig visszatérek a férfiakra, hogy, aki abban az egészben, ő nem hisz benne, tehát itt tartunk 
most. Azért fejtegetem professzor úr, hogy tényleg ezért az egészért most már valaki, ki a felelős érte, mert még mondjuk úgy néznek 
ránk sokszor, mint egy ufóra és most megint egy példát én is hadd mondjak, Németországban, ezt 7., 8. osztályban tanítják. … 
mégegyszer mondom itt, nem is tudom minek néznek bennünket, hogy mi honnan jöttünk, a holdról és ezért megy nagyon-nagyon 
nehezen ez az egész, valóban professzor úr, ahogy tetszett mondani, jelenleg van egy statisztika, mely alapján a házasságoknak közel 
38 %-a, 38 %-a meddő és hogy ugye a hölgyek járják a canosszát, tehát mert azt hiszik ők bennük a hiba, aztán kiderült, hogy közel 
80 %-nál a férfiaknál, igen a spermiumnak az okán, mert az a megmaradt köbcenti, amit a professzor úr említett, annak is fele már 
torzult, tehát nem tud rendesen működni. Professzor úr, még a végső, mert végülis a végére járunk már sajnos az adásnak, soha nem 
tudnánk ezt befejezni, napokon keresztül, én nagyon szeretettel várom majd jövőre is vissza, mert folytatjuk ezt az adást jövőre is, 
hogy ki tudjuk beszélgetni végre a kedves nézők számára, hogy valóban mennyire kell komolyan venni ezt a problémát. Még 
befejezésképpen professzor úr azt szeretném kérni, hogy most itt az év befejezése okán, ugye 2 nap múlva, 3 nap múlva befejezzük 
ezt az évet, egy üzenetet a kedves nézőknek, hogy valóban ezt az elektromosságot és mágnesességet hogy kellene valóban most már 
komolyan venni, de főképp a telefon okán. Tél van, menjenek ki sétálni, szánkózni, korcsolyázni, síelni mobiltelefon nélkül. Hát, ha 
elment a család, majd este utolér az az adott személy, aki akar valamit üzenni. Hát együtt lesznek, szabadságon van mindenki, hagyja 
otthon a felnőtt is, a gyerek is a mobiltelefont, ez az üzenetem december második felére, amikor a családok együtt vannak, 
karácsonykor se hívják egymást fel, mert karácsonyi ünnep van, az egyiknek ekkor, a másiknak akkor és ne mobiltelefonozzunk. 
Professzor úr nagyon szépen köszönöm, köszönöm a jelenlétét is és boldog új évet kívánok önnek is, meg a kedves nézőknek is. 
Kedves nézők, még hadd mondjak annyit, hogy ha bárkinek bármilyen kérése van velem szemben vagy a professzor úrtól akár is lehet 
kérdezni rajtam keresztül, ott a fultúr csíkon van egy elérhetőségünk, ahol engem el tudnak érni és az a bizonyos 6-os kódon, hogy 
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betetszenek nyomni, akkor a másik végén én fogom a telefont felvenni, tehát még egyszer mondom, bármit lehet tőlem kérdezni. 
Kedves nézők én szeretném megköszönni önöknek az egész éves figyelmét, nagyon szépen köszönöm, megkaptuk a lehetőséget, hogy 
jövőre folytathatjuk ezt a műsort, nagyon sok minden témára szeretnék jövőre is visszatérni és szisztematikusan, hogy valóban 
lépésről lépésre mindenkinek próbáljuk elmagyarázni ezt a problémát, ami jelenleg itt van a nyakunkon és én remélem, hogy jó pár 
embert meg tudunk majd menteni. Mégegyszer köszönöm tisztelettel a figyelmüket, boldog új évet kívánok mindenkinek és a 
legjobbakat. Én is boldog új évet kívánok a tévénézőknek. Köszönöm szépen professzor úr. 

12. 2014.01.25. 
Gyürüsi József: 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez a 2014-es év első Elektrosokkk adása. ÉS szeretném azzal kezdeni ezt a mai 
adásunkat, hogy én szeretnék köszönetet mondani önöknek, mert nagyon sok telefont kaptam decemberben-januárban, hogy 
folytassuk ezt a műsort, mert rendkívül sok érdekességet szeretnének még hallani. Mi mindent el is követünk ugye említettem az 
utolsó adásunkban, decemberben, hogy megkaptuk a lehetőséget 2014-re is, hogy folytathatjuk az elektroszmog adásokat és továbbra 
is tartom magam ahhoz, hogy azokba az adásokban, amiket a hónap legutolsó szombatján adnak le, mindig hívni fogok egy olyan 
szakembert, aki ezt az egészet, amiről beszélünk, itt szakmai szempontból alá fogja támasztani. Köszönöm szépen azt a sok telefont 
még egyszer is és mai nap megint egy ilyen lesz, hogy én hívtam egy szakembert, aki segíteni fog nekem. az én előadásomban, én 
gondolkodásomban. Folytatva ezt onnantól, hogy az utolsó adásban Vincze János professzor volt itt a vendégünk és ugye elég 
döbbentő adatot adott át nekünk akkor december végén méghozzá a meddőséggel kapcsolatosan. És ez a meddőség lesz a mai 
témánknak a fő csapása. És ugye a Vincze professzor akkor azt, mondata, hogy amikor ő fiatal volt, meg amikor én fiatal voltam, 
akkor egy köbcenti ejakulátumban, tehát a spermiumoknak száma 150-200 millió volt. jelen pillanatban tehát napjainkban egy 
fiatalembernek, sajnos úgy jön ez, jó, ha 20 millió van egy köbcentiméterben. Tehát ez lesz az indításunk, és nagyon nagy szeretettel 
köszöntöm vendégemet, Pógyor Margit, dr. Pógyor Margit főorvos asszonyt, aki szülész nőgyógyász. És asszem ezzel kapcsolatosan 
témával kapcsolatosan van nagyon sok tapasztalata és meglátása van. Kedves doktornő még egyszer is szeretettel köszöntelek itt a 
műsorban és tegezni fogjuk egymást továbbra is, ha megengeded, tehát nem fogunk a műsor kedvéért magázódni. És rögtön 
kezdeném azt, hogy a te tapasztalatod az ilyen meddőséggel kapcsolatosan és legfőképpen az elektromágneses és elektromosos 
sugárzás van-e a praxisodban? 
Dr. Pógyor Margit: 
Sok szertettel köszöntöm az Echo TV nézőket és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sajnos igen azt kell mondai, hogy az 
elektroszmog a 21. században nagyon sok bajt okoz az embereknek. ÉS különösen a szakmámon belül, a meddőség ez most egy 
nagyon fő kérdés. És meg is mondom, hogy miért. Most már nem csak a női meddőségről beszélünk, hanem a férfi meddőségről is 
kell beszélni sajnos. Azért mert most a fiatal házasoknak a 38% gyakorlatilag meddő. Na, most meddig feltesszük azt a kérdést, hogy 
gondolkodjunk, hogy mi ennek az oka. Ugye több oka is van, de én úgy érzem a 21. században a civilizáció haladásával az 
elektroszmognak nagyon, de nagyon hatása van a meddőségre. Ugye ezt nem csak én mondom, de tudósok is foglalkoznak Kanada 
Svédország, USA, Finnország meg Németország. És rádöbbentek arra, hogy az elektroszmog, mondjuk, ez a kifejezés mondjuk, ez a 
kifejezés nem nagyon tetszik nekem sem, mert ez ködöt jelent meg füstöt, de viszont ez annyira alattomos, tehát mivel hogy nem 
tudjuk tapintani, nem lehet érezni, viszont csinálja a maga kis dolgát. Akkor, amikor már tüneteket ad, maikor már megbetegedik a 
szervezet. Akkor már igen nagy a leterhelése a szervezetnek. Tehát valahogy meg kellene oldani ezt a problémát, hogy valahogy az 
egészségügyet közelebb kellene hozni, ugye ezekhez a vívmányokhoz, meg a tényekhez. Hogy van egy nagy űr, amit ki kellene 
nekünk tölteni és többet kellene ezzel foglalkozni. Ugye rengeteg fogamzásgátló, petefészek ciszták, policisztás petefészkek, 
endrometriózis ami mind meddőséghez vezet, járunk egy hormonegyensúly tanácsadásra, Norvégiában él egy magyar származású 
hölgy, aki tartja nekünk évente négyszer ezeket a hormon egyensúly előadásokat. És sajnos az ösztrogén dominancia is nagy szerepet 
játszik a meddőségben, viszont az elektroszmognak ez olyan, hogy lassan, nem vesszük észre és mégis gyakorlatilag rengeteg bajt 
okoz a szervezetben. Ugye tudjuk, hogy a szervezet kibocsát bizonyos elektromágneses hullámokat, máskülönben nem tudnánk se az 
EKG-t… Elektromos lény vagyunk, mert máskülönben se EKG, se EG-t semmilyen ilyen diagnosztikus dolgot nem tudnánk 
elvégezni. Na, most ott ahol már elektromágneses égről beszélünk ott már terhelés is van. Na, most ez a rengeteg mobiltelefon, ez a 
rengeteg mikrohullámú sütő. Hát például három-négy éves gyerekeknek a szobájukban tévé van, mobiltelefont adnak nekik és nem 
tudják a szülők se elképzelni, hogy ez milyen terhelést ad, majd a továbbiakban, ami a meddőséggel összefügg. Tehát ez a tudósok 
már is kezdik kutatni, hogy a spermiumok száma egyre csökken és csökken, na, most egy normális ejakulátum mondjuk egy kettő-
négy milliméter kötözött van, milliliter között. Na, Egy hogy egyre kevesebb és kevesebb spermium van benne. De most a 
spermiumoknak a minősége is a mozgása is, a morfológiája. Tehát deformáltak, kevésbé mozgékonyak, satöbbi. De hogy lehet ezeket 
a problémákat megoldani. 
Gyürüsi József: 
Bocsánat főorvos asszony közben én készültem egy képpel, mait most éppen mondtál. Hogy mennyire tudnak megváltozni ezek a 
morfológiai… Kedves kollégák, ha megkérhetem, akkor én mutatnék egy képet, hogy miről is van szó. Sikerül-e ezt megmutatni, 
tehát nekem itt a jobb oldalon van egy olyan spermium, ami ép és egészséges. Na, most az össze többi valahol sérült. Tehát vagy a 
feje torzult vagy a nyaka, vagy kettő feje van neki vagy kettő farka van neki. Tehát ezt tudjuk sajnos az elektromágnesességgel, 
elektroszmoggal elérni. Sajnos. És csak annyit szeretnék még kiegészíteni kedves doktornő i, hogy említetted hogy a férfiak ugye… 
vagy a meddőségnek, a párkapcsolatoknak közel a 38 %-a sajnos szenved a meddőségtől. És valóban, amit említettél, hogy ennek az 
oka, közel 70-72%- ezt megint egy szakértőtől tudom, a férfiak a hibásak, az elmondottak miatt. És most azt szeretném kérdezni tőled, 
hogy miért nem foglalkozik a többi orvos ezzel a problémával? 
Dr. Pógyor Margit: 
Hát igen én ezt, téves eszmének tartom, hogy nem foglalkoznak az orvosok ezzel, mert foglalkozni kellene, mert ugye egyre kevesebb 
és kevesebb gyerek születik, na, most ez mindenféleképpen nem fog jó dologhoz vezetni. Na, most az autisták száma, az utóbbi 
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években egyre jobban nő, nem beszélve arról, hogy mindenféle fejlődési rendellenességek előfordulnak, az elketroszmog ezt is 
befolyásolja. most ugye nem a radioaktív sugarakról beszélünk, hanem biológiai, ember alkotta, de most mindig feltesszük azt a 
kérdést, hogy hogy lehet ezt a problémát ugye megoldani a civilizációval haladni kell. Azért csak jó hogy van internetünk, tudunk 
tájékozódni, bármit meg tudunk, le tudunk fordítani számítógéppel, nem kell annyi szótárt használni, tehát van előnye is, de hogy 
lehet akkor ezt kiküszöbölni. Tehát ezt kell megoldani, de szerintem… 
Gyürüsi József: 
Ezt a műsort mi azért kaptuk, hogy a kedves nézőknek, Echo televízió nézőnek ezt el tudjuk mondani. Csak itt megint van egy nagy 
problémán nekem folyamatosan, hogy az Echo televizionál a nézői zömmel sajnos nem a fiatalok. Mi pedig most jelen pillanatban 
pont a fiatalokról szeretnénk beszélni, és ezt a fiatal korosztályt, itt megszólítani a médián keresztül. Nagyon nagyon nehéz mert 
elmondják nekem a nagymamák meg az édesanyák. Hogy sajnos a fiának meg a menyének hiába mondta, mert ők ebben nem hisznek. 
Tehát sajnos itt tartunk. Még ennek van egy folytatása. Ha valóban elmegy a nőgyógyászhoz, ha mondjuk éppen elmondja a hogy a 
problémát. Mert az még megmaradt, hogy a hölgyek járják a kanosszát, tehát amikor meddőség van. Tehát ő nekik kell végigjárni 
mindent. És a legutolsó eset már mikor, a férfi, mert a férfi azt mondja, hogy ő aztán biztosan nem hibás. Holott még egyszer 
mondom 72%-ban már pedig ők a hibásak. Tehát visszatérve, hogy az orvosok bizony valóban rátesznek, hogy nem kell azzal 
foglalkozni. És ezért nagyon nagyon tisztelettel köszönöm, hogy te ilyen vagy és foglalkozol vele, hogy lehetne az orvosokat 
valahogy, valahogy közelebb hozni és megszólítani. 
Dr. Pógyor Margit: 
Tehát hogyha meddőségről beszélünk, körülbelül 24 hónap együttélés után, hogyha valaki nem esik teherbe, akkor kezdünk 
foglakozni a meddőséggel. A meddőségnek a kivizsgálásának az első szempontja az, addig én legalábbis a hölgyekkel nem 
foglalkozom, ameddig a férfi nem hozza spermogramját, tehát első sorban a férfit kivizsgáljuk és utána kezdjük, hogyha látjuk, hogy 
teljesen normálisa spermogramja, stb. Akkor kezdjük keresni a hölgyeken a meddőségeknek az okát. Ugye a sok fogamzásgátló 
tabletta, az elektroszmog, a szennyezett levegő, a sok permetszer. 
Gyürüsi József: 
Igen ugye most kiéleztük az elektroszmogra… 
Dr. Pógyor Margit: 
Na most úgy ahogy mondod, hogy a fiatalok nem hisznek ebben. Egy hogy az a baj, hogy az Echo tv-t nem mindenki tudja nézni. Egy 
hogy ugye erre külön előfizetés van, tehát simán az Echo adások ezért is nem tudják sokan nézni, mert csak aki megfizeti ennek az 
összegét annak van Echo csatornája. Na, most a fiatalok ugye egy hogy nagyon le vannak kötve, mert reggeltől estig hajtanak a 
számítógép satöbbi, mobiltelefon. Egyeztetnek, most az egyik menedzsment, másik karriert épít. Nincs rá idő. Pedig a fiatoknak szól 
gyakorlatilag ez az előadás, hogy fiatalok figyeljetek oda. És úgy ahogy mondod, hogy azt mondják, humbug ez az egész. Beszélnek 
róla, de ugye itt van neked a kezedben egy speciális műszer, amivel ugye be lehet bizonyítani, hogy milyen őrölt terhelést ad az 
elektroszmog. Na, most az elektroszmog biokémiai folyamatokba is beleszól a szervezetben, mert a sav-bázis egyensúlyt meg tudja 
bontani. Tehát ez is az egyik ok ugye, tehát az elektroszmognak ezt a nagy hatását ugye objektíve tudjuk bizonyítani. Most hogyha 
például reggeltől estig egy fiatalember a számítógép mellett ül, legyen az jogász, kormányhivatalban, bárhol, ugye mindent mostan 
rögzíteni kell, fel kell vinni a számítógépre satöbbi. Be lehetne mérni, hogy reggel, amikor elkezdi a munkáját, hogy mennyi a 
terhelése és késő délután, amikor befejezi a munkáját akkor meg megint be lehetne mérni és össze lehetne hasonlítani ezeket az 
adatokat, hogy akkor milyen nagy terhelést kap egy illető egy munkaidő alatt. Vagy mennyi szünetet kellene csinálni ugye hogy azt 
mondják. Á most már olyan modernek ezek a számítógépek, hogy semmi sugárzást nem adnak. Én ebben nem hiszek, mert a 
pajzsmirigyre is kihat, tehát nem csak a pajzsmirigyre, hanem az egész szervezetre kihat ugye ez az elektroszmog. Tehát valahogy 
kellene több ilyen fejlesztés és ilyen tanulmányokat mindegy, hogy ezt hogy végeznénk el, hogy ezt bizonyítani tudnánk fiatal párok 
felé. Hogy ez létezik, meg hogyha nem tapintjuk meg még nem érezzük eleinte akttól még a spermiumoknak a száma csökken. 
Gyürüsi József: 
Kedves főorvos asszony had mondjam el azt, hogy én most hoztam csak kapásból két olyan kutatási anyagot, amelyik Dél-Afrika 
egyik egyetemi kórháza biztosított, ezt az anyagot, a másik pedig Kanadából való. Egymástól független ez a kettő és kettős 
vakvizsgálattal készítették ezt is. És azt történt, hogy 28-28 mintha megbeszélték volna pácienst hoztak oda a vizsgálatra és egy órán 
keresztül a felét, tehát az egyik részét beszéltették a mobiltelefonon keresztül. ÉS utána megvizsgálták – férfiakról van szó most 
hozzáteszem megint – megvizsgálták a spermiumnak az állagát minőségét, és amit elmondtál végülis így visszaigazolódik az egész. 
Ugye ebből már jó hogyha el tudnánk mi végezni ezeket a vizsgálatokat, és mi magyarok csináltuk mi szemünkkel  láttuk volna ezt az 
egésze. Én majd erre visszatérünk, és nagyon szépen kérem, hogy próbáljuk megcsinálni ezeket a kísérleteket, hogy odaállítunk, 
mondjuk éppen egy dekktelefont, egy zsinór nélküli telefont, egy ilyen paciensek mellé egy órán keresztül. Nézzük meg utána a 
vizsgálati eredményeket. Döbbenetes lesz, biztos vagyok benne. Ugye a legtöbb  fiatal, mint ahogy mondtad, hogy nincsen színe 
nincsen szaga nem látom. Ez akár a mobilnak a sugárzása, tehát az elektromágneses sugárzásokról beszélünk. Egy emberi test, vezető 
testről beszélünk, ugye az egyik legjobb vezető test a z emberi szervezet. ezeket az elektromágneses hullámokat átalakítja árammá, 
először örvény aztán inger árammá és ez okoz bennünk óriási problémákat elektromosan. Tehát elektromos zárlatokat okoz a 
szervezetünkben és ezeknek az eredményeit isszuk, és legfőképpen rettentő érzékeny a sejteknek a membránfelülete, a külső 
membránja, mert az úgy nevezett elektrokinetikus potenciált változtatja meg. a most ahol megváltoztatja ezt a potenciált, ott nem 
működik. 
Dr. Pógyor Margit: 
Na, most bocsánat hogy közbe szólok, ugye pontosan az van, hogy a sejtmembránnak van két foszfolipides rétege, benne ugye 
mennek a kálium nátrium csatornák. Na, most a sejten belül mindig negatív a potenciál, a sejten kívül pozitív, na, most egy normális 
fiziológiai esetben ezeknek a potenciáloknak egyensúlyban kell, hogy legyenek. Na, most ott ahol mi fájdalmat érzünk ott már egy 
gyulladásos folyamat zajlik, és ezeknek a potenciáloknak a mennyisége megváltozik. ÉS azt tudni kell, hogy a sejtmembránnak 



95 
 

körülbelül 70 és 100 milivolt között van a feszültsége. ÉS ezt tudjuk is mérni. Na, most ez a feszültség is megváltozik és akkor 
kezdődnek a problémák, mert ahol ez a biológiai egyensúly megbomlik ott már ezek a potenciálok sem, tehát a polarizáció meg a 
depolarizáció egy membránon megváltozik a gyulladásos folyamat elindul. A gyulladásos folyamat alapja a többi betegségeknek, a 
polipoknak, stb. a daganatos betegségeknek a kialakulása ez a mostani ilyen biofizikai szempontból. De biokémiai szempontból meg 
elsavasítja a szervezetet. Ez azt jelenti, hogy a szaturációs képessége a vörös vérsejteknek egyre jobban csökken.  A vörös vérsejtek 
össze csapzódnak, a perifériára kapillárisok felé már nem tud annyi oxigént szállítani, meg az egész szervezetben a szervezetben az 
oxigén ellátás is ugye csökken. Na, most ugye lehetne mérni a pulzus számot a vérnyomást, az oxigén szaturációt, mert vannak már 
ugye ilyen tapasztalatok is, akkor ugye már Nobel díjat is nyertek bizonyos professzorok, akik bebizonyították, hogy az 
összecsapzódott és… Akkor szétválnak a vörös vérsejtek, hogyha biológiai egyensúlyt vissza tudjuk adni és a szaturációt tudjuk 
rendezni. Na, most a spermium számát is tudnánk vizsgálni, aki ugye erre hajlandó lenne, de ahhoz, hogy a magyar fiatal populációt 
erre rá tudnánk venni, mert ugye nem midenki hajlandó még ejakulátumot is adni meg satöbbi. Tehát valahogy ezeket a felvilágosító 
előadásokat, a védőnőket valahogy be kellene vonni ebbe az egész folyamatba. Ezeket a mobilszámokat hát például Ausztriában az 
orvosi rendelőkben ki van írva, 16 éven aluli gyereknek nem adunk. Itt Magyarországon a lakossághoz képest a lakosság számához 
képest kétszer több mobiltelefon van. Tehát minden emberre kettő-három mobiltelefon jut. Most van úgy, hogy egy kismama ugye a 
karján tartja az egyik gyerekét, de közben áldott a másikkal és jön és a mobiltelefon a fülén van. 
Gyürüsi József: 
Igen végül is ezt a kedves Elektrosokk nézőknek a kisujjukban van. Főorvos asszony még egy témát érintsünk, mert végül is most az 
első etapban foglalkoztunk azzal, hogy miért nem lehet kisbaba, na, most a végén, meg van kisbaba, az egyik amit épen eltetszet 
mondani, elmondtál. Megszületik a kisbaba és közben ott beszélgetnek apukával meg akárkivel, hogy itt a kisfiad, meg egyebek. 
Hogy mekkora kárt tud annak a kisgyereknek okozni. Van egy izraeli orvosi intézet, aki kimondottan erre specializálódott a 
mérésekre. És bebizonyították, hogy egy áldott állapotban lévő kismama, hogyha napi két órát telefonál, vagy olyan környezetben 
tartózkodik, akkor elkerülhetetlen, hogy a kisgyereke ne legyen viselkedészavaros. Na, ezt azért mondtam neked, mert fogy az időnk, 
hogy egy kicsit beszélgessünk arról. hogyha már meg van a baba és megfogant a kisbaba végre valahára. Sokan már milliókat 
költöttek erre, akkor megint viszont nincs meg a védekezés az elektroszmoggal szemben, amit meg kellene tenni. Na, most említetted 
a védőnőket és most ide akartam kilyukadni, jelen pillanatban őket kellene úgy képezni a védőnőket, hogy valóban a kismamákat 
tudják ilyen szempontból védeni. De sajnos jelen pillanatban még ott tartunk, hogy nem egy esetben a védőnő a mikrohullámú 
sütőnek az ügynöke. Mit lehetne ebben tenni a védőnőkkel kapcsolatosan, vagy, hogy lehetne őket megszólítani főorvos asszony. 
Dr. Pógyor Margit: 
Hát igen tehát ebben kellene nagyon előrelépnünk, hogy már a főiskolákon ahol képezik a védőnőket, hogy bevezetnének egy ilyen 
speciális tantárgyat, ami az elektroszmoggal foglakozik, és már ott, hogy át tudják adni azt a tudást, amikor ők ugye kimennek egy 
újszülötthöz, stb. hogy akkor ugye ők vannak a legközelebb az újszülötthöz, a gyerekekhez, a kisebbekhez, az anyákhoz. Ők veszik 
fel a legközelebbi kapcsolatot.  
Gyürüsi József: 
És ugye említetted azt is és nagyon jól, hogy milyen mértékben megnövekedett az autizmusnak a száma a gyerekek körében megint 
csak van egy statisztikai adat. Hivatalos statisztikai adat, és a kedves nézőknek szeretném megjegyezni, hogy ebben az adásban és 
ebben a műsorokban csak olyanokkal foglalkozunk és beszélünk, ami valóban bizonyítva van. Az lehet, hogy nem publikusan, de 
bizonyítva van, méghozzá lektoráltan. Most ez is az autizmusnak a megjelenése, tíz év alatt, 2000 és 2010 között 850%-kal 
emelkedett meg. Nem változott semmi más csak az a mit ránk tettek, ezt az elektromos világot, elektromágneses világot, mert 
eszméletlen mértékben növekedett, tehát majdnem olyan mértékben növekedett az elektromágneses terheltség, mint amilyen 
mértékben megnövekedett az autista gyerekeknek a száma. 
Dr. Pógyor Margit: 
De a down-szindrómások száma is egyre jobban növekedik és a többi. Na, most a Down-szindrómával kapcsolatosan ugye vannak 
speciális vizsgálatok, vénás vérből leveszik, amiből már ki tudják mutatni, a korai terhességi stádiumban, hogy van vagy nincs. tehát 
ez még valahogy, de az autizmust még egyelőre nem tudják vérből megállapítani, hogy egy megszületendő magzat ugye hogy akkor 
az most az az újszülött autista lesz vagy sem. Ez az egyik, a másik már vannak olyan adatok is, hogy például a három és a 
négydimenziós ultrahangos vizsgálatok, hogyha minél többször nézik őket, fotózzák, az autizmusoknak a száma egyre jobban 
emelkedik, ezt nem én mondom, mert most már tudósok is foglalkoznak ezzel. Na, most akkor feltesszük azt a kérdést, jó, hogy van 
ugye három meg négydimenziós ultrahang, satöbbi, de akkor mit tegyünk, hogy ezt az autizmust is csökkenteni tudnánk. Tehát ez az 
elekto-terhelés ez mindenhol megvan, az én felfogásom szerint, hogyha ugye tudjátok az árnyékolás meg satöbbi, hogyha úgy 
vizsgálnánk, mondjuk egy áldott kismamát, hogy meg lenne a védettsége akkor lehet hogy ezeknek az autistáknak a számát is tudnánk 
csökkenteni. 
Gyürüsi József: 
Köszönöm a segítséget, meg mondom, hogy így vizsgáljuk, mert ugye ez a műsor egy tudományos, tehát ismeretterjesztő műsor, itt 
nem beszélhetünk termékről. Van erre viszont most már megkaptuk megint azt a lehetőséget, hogy van egy ilyen különkiadása ennek 
az elektrosokk műsornak és ott nyugodtan beszélhetünk és meg is tudjuk mutatni, és kedves nézőknek mondom, hogy következő 
adásunk, februártól, ezt meg is fogjuk tenni ezeket a megmutatásokat. És rengeteg képanyaggal alá fogjuk támasztani, amit a kedves 
főorvos asszony elmondott itt. Sajnos vészesen fogy az időnk, én még azt szeretném a végén utolsó kérésként feltenni, hogy a te 
környezetedben, tehát ahol a te a munkádat végzed. Ott van-e eredménye most ennek a fölfogásnak, ennek a fölfogásnak, amit te most 
a kedves nézőknek is most megmutattál. Mert gratulálok hozzá.  
Dr. Pógyor Margit: 
Legalábbis s az én környezetemben, akik hozzám jönnek, megpróbálom elmondani és megmagyarázni, hogy mit is jelent ez az 
elektroszmog meg hogy mennyi bajt csinál, meg hát még ugye más dolgokat is, ami összefüggésben van a meddőséggel. Ugye a 
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hormonegyensúly, a jódhiány, például nem én mondom ezt, hanem Török Szilveszter professzor úr tartott egy nagyon jó előadást és ő 
megmondta. A terhesség második trimeszterétől végig egész terhesség alatt és szoptatás alatt a szerves jódot kellene adni cseppekben 
a kismamáknak. A kék jódot, na, most hogyha nem születne Magyarországon egyetlen egy idióta gyerek, idióciában vagy szellemi 
fogyatékossággal, mert az agyműködésnek már introterén mindenhol nagy szerepet játszik a jód is. 
Gyürüsi József: 
Főorvos asszony nagyon nagyon szépen köszönöm a mai napi szereplésedet köszönöm. hogy elfogadtad a meghívásunkat, várunk 
szeretettel még egyben az évben, vissza foglak hívni, hogy még ilyen segítséget adjál a kedves nézőknek majd. Kedves nézők 
köszönöm szépen a mai türelmüket s nézettségüket. Én tiszta szívvel kívánom, hogy mindenki valahogy adja tovább az 
elhangzottakat. ÉS higgyék el, ha egy ember megfogadja azt, amit ma itt beszéltünk, akkor már volt értelme ennek az adásnak is. 
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a türelmüket, isten áldja önöket a legközelebbi viszontlátásig a legjobbakat kívánom önöknek. 
 

13. 2014.02.22. 
A műsorban az alábbi feliratok olvashatók. 
ELEKTROSOKKK 
Elérhetőség: 06-1-877-0500-ás szám tárcsázása után 2-es, majd 6-os menüpont. Bármikor hívható. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez az ELEKTRO SOKKK című műsorunknak a februári adása. És rendhagyó 
módon szeretném kezdeni a mai adásunkat, ugyanis az elmúlt évek adásai, az elmúlt hónapoknak a kampánya meghozták hála 
istennek idézőjelben mondom a gyümölcsét. Ugyanis megjelent a konkurencia. Idézőjelben mondom a konkurenciát. És ezt azért 
mondom el a kedves nézőknek, mert a héten én nagyon sok levelet kaptam, hogy átváltoztunk vagy más céggé alakultunk, mert láttak 
olyan reklámot, amiben az elektroszmogról volt szó, és ehhez egy terméket. Nem mi vagyunk. Szeretném itt a kedves ELEKTRO 
SOKK nézőit megnyugtatni, mi továbbra is itt, amikor meg fogunk jelenni, látni fogják azt továbbra is valóba, hogy a mi termékeink 
hogyan vannak megkülönböztetve, hogyan vannak mérési eredményeink, kik azok a hiteles emberek akik itt megjelennek az asztalnál, 
akiknek a segítségét ki kérjük és meg is kapjuk hála a jó istennek, akik önöknek is egyfajta bizalom. Ezért mondtam én azt el nagyon 
sokszor a termékeinkkel kapcsolatosan, hogy mi védjük lehetőség szerint valóba, hogy mi a hitelessége a terméknek. Egy az, hogy 
ugye minden egyes termék, amit mi odaadunk, az önök kezébe sorszámmal van ellátva, ami azt jelenti, hogy a mi oldalunkról ez 
valóba ellenőrzött, hitelesen ellenőrzött terméket adunk ki a kezünkből. A másik az, hogy a sorszám alapján mi bármikor bárkinek 
meg tudjuk mondani, hogy az a fajta termék mi kinek a kezébe adtuk oda. Tehát kettőnk között akarva akaratlanul is kialakul egy 
olyan kapcsolat, ami a hitelességet, a bizonyosságot, hogy a termék valóba azt tudja, amiről mi itt beszélünk. Mi arról beszélünk, 
amihez megvan a háttéranyag, egy olyan háttéranyag, tudományos intézetek, sőt szeretném hozzátenni, hogy a tudományos intézetek 
az az, hogy lektorált bizonyítékaink vannak arról, hogy a lektorált az az, hogy más intézet által is bizonyított az, ami abban az 
anyagban megjelenik, hogy valóban ezeknek a termékeknek a hatása az emberi egészségre, az emberi szervezetre mit tud. Várható 
volt egyébként, hogy ezek az adások, árható volt, hogy ezek az adások meghozzák a gyümölcsét, most minden idézőjelben mondok, 
hogy ezek az ügyeskedők, ezek az emberek itt legyenek a piacon. Megmondom őszintén kedves nézők, hogy az egészséges 
konkurencia az rendben van. Azt teljes egészében támogatjuk, mert legyen konkurencia, hogy ne szálljon el egyik agya jobban, mint a 
másiké. De az, hogy egy olyan termékkel megjelenni, ami kétes, és ami bizonytalan, hogy az a termék azt tudja, azt nekem jogom 
van, hogy én elmondhassam az adásban, az ELEKTRO SOKKK adásában, mert végül is Önöket szeretném ezzel védeni. Ezért 
mondom azt, hogy úgy néz ki, hogy én megtehetem ezt. Ezért mondták azt, hogy amikor én felhívtam egy bizonyos illetőt, akit én 
fölhívtam első mérgemben, hogy valóban visszaélnek ezzel a termékkel, hát hogy ilyen a piac. És teljesen igaza van, nagyon bölcsen 
mondták azt, hogy ilyen a piac. És akkor, hogy ha ezt a piaci hasonlatot folytatnám, akkor had mondjam el azt, hogy ha én kimegyek 
a piacra, és én látok egy gyönyörű szép almát, mellette egy rohadtat, akkor én szólok az eladónak, hogy ezt ne tessék kitenni, ne 
tessék megvenni, mert az nem jó. Tehát ennyi az egész. Én úgy érzem kedves nézők, hogy én mégis csak tartozom egy fajta, 
idézőjelben mondott vallomással, hogy mi hogyan indítottuk ezt az egészet el. Én nagyon szeretném, hogy ha ezt önök megértenék, és 
mindig figyelembe vennék. Valamikor mi ezt az elektroszmoggal a 2000-es évek elején kezdtük el és én hagy citáljam ide a Béki 
tanár urat, mert a Béki tanár úrral kezdtük el a legelső nyilvános megjelenésünket, még hozzá egy informatikai magazinban, ahol volt 
egy olyan felület, hogy pro kontra és akkor mi a proban mondtuk a magunkét, hogy valóba a megnövekedetett, tehát még egyszer 
mondom 2000, azóta olyan háromszoros, mint amikor akkor beszéltünk, tehát még rosszabb a helyzet, hogy ezek az elektromos és 
elektromágneses terek előbb-utóbb az emberi egészségre, az emberi szervezetre milyen hatással fog lenni. Mi ezt leírtuk, elmondtuk, 
ugye jött a kontra, különböző tudós emberek, akárkicsodák, hogy egyáltalán ilyen embereket hogy lehet odaengedni az újság 
közelébe, amikor semmifajta bizonyítéka, egyebe nincsen. Tehát így kezdődött anno, már akkor is. És azóta következetesen próbáljuk 
a lehetőségeinkhez képest kihasználni, hogy önöket megfelelőképpen és korrekten tudjuk tájékoztatni erről a fajta problémáról. 
Mindent el fogunk követni ezután is és ezután is fogunk ide az Echo televízióba és az ELEKTRO SOKKK műsorába olyan tudós 
embereket hívni, akik valóban a mi segítségünkre, az önök segítségükre tud lenni azzal, hogy valóba vegyük komolyan ezt a 
problémát, és hogy tudjunk tenni ellene. És hogy tegyünk ellenenek a folytatásával még had mondjam azt, hogy amikor mi 
idekerültünk az Echo televízióba, ez 2007-ben történt, a barátommal mi indítottuk el az úgynevezett Mozaik című műsort és akkor 
még csak ketten voltunk benne. Én körülbelül másfél évig voltam benne, amikor elloptak mindenünket, tehát ez azt jelenti, hogy 
körülbelül 5 millió forint értékű műszerünket lopták el pár perc alatt feltörve. és minket ez akkor nagyon anyagilag kicsit megviselt, 
hogy így mondjam. És utána pár év kihagyás után újra visszatértünk, megint csak a Béki tanár urat idehívva a Vitalitás című 
műsornak az elindításával mi is kapcsolódtunk ezekkel a termékekkel, hogy önöket ezekről a problémákról és a megoldásokról tudjuk 
tájékoztatni. És elértünk ide a mai napjainkig, hogy valóba van egy önálló műsor, hogy bármikor bármit önöknek el tudok mondani, 
bármikor számon kérhető vagyok. Nagyon sokszor kérték a kollégák, ismerősök is, hogy miért nem viszek be olyan embert az adásba, 
aki bizonyítaná, hogy a te terméked mit tud? Kedves nézők megmondom őszintén, hogy a mai napig nekem az ilyen dolog, hogy 
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behívok ide valakit, aztán elmondja, hogy a termék mit tud, a mai napig ilyen janus-arcú dolog, megmondom miért. Mert ha ide 
valakit behívok, az azt fogja mondani, amit én akarok, tehát amit én mondok neki. és hogy ha én azt mondom, hogy most ezt mond, 
akkor azt fogja mondani. És én meg szeretném most fordítani önökkel szemben a korrektség szempontjából, hogy én hozzám azokat a 
leveleket, azokat a telefonokat és remélem, tudunk még itt élő adást csinálni, azok telefonáljanak be nekem, akinek mi nem tudtunk 
segíteni. Tehát akinek a termék nem segített, a termék nem azt hozta, amit ő elvárt, meg nem azt mondta, amit mi elmondtuk. Nekem 
csak azok hívjanak itt fel, és hála a jó istennek a mai napig egyetlen egy kivétellel nem történt meg olyan, hogy visszaküldték volna a 
termékünket, sőt had mondjam el, hogy csak olyan történt, hogy utána rendeltek, mert a feleségemnek jó volt, akkor valószínűleg 
nekem is jó lesz, meg a gyerekemnek meg az unokámnak is. Tehát tulajdonképpen maguk a termékek bizonyítják azt, hogy valóban 
megfelelőek-e, alátámasszák-e azt, amit mi itt mondunk. Nagyon sokszor mondtam már a kedves nézőknek, hogy csak abban 
higgyenek, amit egy műszert látnak, hogy ilyen volt az a termék, ilyen lett. Ebből az ominózus, amiből kiindult ez a mai napi 
beszélgetés is, ugyan lehet látni egy műszert, de olyan értéket soha nem lehet látni, amin 0 0 van, amikor valaki hozzáér, ráfekszik, 
egyebek. Tehát ha ezt a piaci értéket említettem, tehát hogy ha egy alma mellett van egy rohadt alma is, meg aztán erre szokták 
mondani, hogy az olcsó húsnak is híg a leve, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az olcsósága a minőségét is reprezentálja. Nem 
szeretnék tovább folytatni, én önöket arra szeretném kérni, hogy önöknek továbbra is bármilyen kérdésük van, bármilyen fenntartásuk 
van, én állok önöknek továbbra is a rendelkezésére. Ott az alsó futócsíkon ott van telefonszám és ott van a megoldás, hogy a kettes 
majd a hatos nyomógombot, ha beütik, akkor én a telefonnak a túlsó végén leszek és állok mindenben az önök rendelkezésére. 
Említettem ezt a méréseket. Egy kicsit szeretnék ezzel foglalkozni kedves nézők, mert ha én vagyok egy lakásba, egy valakinek a 
lakásába mérni, és az illető, akinél én voltam és én ott mértem, és a baráti körébe ő elmondja, hogy itt volt ám egy úr, aki mért, akkor 
én fogadni mernék, hogy 10 emberből 10 arra gondol, hogy megint egy pálcával ott eszetlenkedett és egy kockás papíron átadta ott a 
maga mérését és akkor innentől kezdve a családnak a komfort mérete megint jó alaposan elromlott, mert az ágyat idetették, mert ott 
volt a vízér, mert ott volt a hartman meg egyebek. Kedves nézők én megint elmondom, pedig ebből már csináltunk egy adást, hogy 
mire figyeljenek. Én szeretném elmondani mindenkinek azt, hogy ez a világ már elmúlt. Tehát egész másról szólnak a mérések. Tehát 
amit mi végzünk, amit mi munkánk van, legalábbis már tízen valahány éve szeretném úgy bemutatni önök előtt és beégetni az önök 
agyába, hogy épület biológia, illetve környezet biológia. Röviden a definíciója, ha rövid akarok lenni, az hogy van egy lakás, amiben 
önök élnek, annak van egy élete idézőjelben mondva. na, most önöknek is van egy élete. Na, most az önök élete meg a lakás életének 
között mindig van egy kölcsönhatás és ezzel a kölcsönhatással foglalkozik az épület, illetve környezet biológia. Ezt tesszük mi 
műszerekkel és csak kimondottan műszerekkel. itt ebben nincsen ezotéria, ebben csak számok vannak, direktívák vannak, mért 
értékek vannak és meghatározások vannak. Ebbe a körbe tudjuk bizonyítani, hogy ha valaki valóba, ha hozzájut egy termékhez, a 
terméket, amihez nagyon drágán vagy olcsón hozzájutott, hogy valóban működik e, vagy nem. Ez azért fontos kedves nézők, kedves 
hölgyeim és kedves uraim, mert nincs olyan nap, hogy ne találkozzak olyannal, hogy nagyon drágán megvettek valamit és akkor most 
úgy tudja az a szegény család, hogy én most akkor védve vagyok, meg vagyok mentve a különböző hatásoktól. Közben meg nem 
igaz. Ennél cinikusabb, borzalmasabb dolgot, meg mondom őszintén az én részemről, erkölcsi felfogásom szerint nem tudok 
elképzelni. Az, hogy másnak az egészségét károsítva jussak én valamilyen összeghez, az undorító dolog. És éppen ezért én szeretnék 
mindenkit megkérni arra, hogy egy objektív mérés gondolom, hogy mindenkinek megérne. A mérések azok valóban erről szólnak, 
hogy az elektromos környezet, ami körbevesz bennünket, az önök lakásában mekkora terhelést ad, ha egyáltalán ad. Kell-e egyáltalán 
foglalkozni vele. Ha pedig kell vele foglalkozni, akkor melyik az a szereplő, amelyik adja ezt a fajta terhelést, az önök vagy a 
családjuk részére. A másik pedig az, hogy ugye itt szokott mindenki megtévedni, hogy hát akkor mi a földsugárzással nem is 
foglalkozunk? Dehogynem, de ha szeretnénk a tudományosságnak egy kicsit az alapjain maradni, akkor, hogy ha mi a földsugárzásról 
beszélünk, akkor mi csak két dologról beszélhetünk. Egyiket úgy hívják, hogy radioaktív sugárzás, a másikat pedig úgy Radó gáz. Ezt 
a kettőt nevezhetjük úgymond káros földsugárzásnak. csak ezt a kettőt. Az összes többi más, az vagy elektromágneses hiány, vagy 
elektromágneses többlet. Se több, se kevesebb. És ennek az elektromágneses hiánynak, vagy elektromágneses többletnek, hívhatjuk 
geomágneses értéknek, aminek valóban van egy értéke, meg van egy torzulása, amiről mindig szoktunk beszélni, hogy torzult 
elektromágneses terek. Ha értékekről beszélünk, ahol én megjelenek egy lakásban vagy egy munkahelyen egy méréssel, akkor én 
mindig mielőtt elindulok, én lekérem a tihanyi obszervatóriumnak az akkori, éppen aktuális értékét, hogy ma Magyarországon 
hivatalosan mennyi a földmágneses érték. Ez egy etalon, de nekünk nem az a lényeg, hogy éppen a tihanyi obszervatóriumnál mennyi 
az az érték, hanem az a lényeg, hogy ahol önök az éjszakát töltik, tehát az ágyukon, vagy a fekhelyükön, a pihenőrészükön, vagy a 
munkahelyükön, ahol naponta eltöltenek 8-10-12 órát, ott mi ez az érték. Ehhez van egy olyan műszer, ami jelen pillanatban az 
országba három darab van, ami egyáltalán dolgozik. Ez a három darab, az egyik az nálam van, a másik kettő az olyan munkatársam, 
amikor én segítséget szeretnék kérni, akkor bármikor elküldhetem egy ilyen helyre. Ez a mérőműszernek ez ugyanezt tudja, mint a 
tihanyi obszervatóriumnak, csak ez mobilizálható, tehát oda tudjuk vinni a lakásba. És a mérőműszer ez valóba meg tudja állapítani, 
hogy az önök életterében mekkora ez a föld mágneses érték. Ha azon a mért helyen, ahol mi mérünk, akár a fekhelyükön, van egy 
eltérés, akár csak, ugye nanoteslába adjuk meg ennek a mértékegységét, ennek a föld mágnesességnek a mértékegységét, ha egy 
nanoteslában van egy eltérés, akkor azt centiméter pontosan meg tudja határozni, hogy hol van az az eltérés, annak az eltérésnek 
mekkora az értéke, esetleg önöknek azt meg tudjuk tenni, hogy melyik testrészükre esett ez az eltérés. és most minden amiről én itt 
beszélek, a mi műszerünk, amivel mi dolgozunk, ezeket az adatokat memorizálja és amikor végeztünk egy lakásban ezekkel a 
mérésekkel, akkor visszamegyünk egy számítógéphez, egy laptophoz, átnyomatjuk az egészet és akkor ez a számítógép egy 
háromdimenziós képen ezt megjeleníti, mi kinyomtatjuk, odaadunk az illető kezébe, hogy íme, itt tetszik aludni és ez a probléma, 
vagy éppen nincsen semmi probléma. Nem tudják elképzelni a kedves nézők, hogy mekkora a fontossága ennek. Én csak 1-2 példát 
had említsek önöknek. Sajnos az életterünket jó alaposan, hogy mi a probléma, jó alaposan lebetonoztuk. Mivel? Vasbetonnal. A 
vasbetonnak ugye óriási a torzító hatása. De ez nem elég, mert ugye minden lakásban vannak elektromos vezetékek, ami még rátesz 
erre az egészre, vannak csövek, víz, gáz, egyebek, ami még megfejeli az egészet. És nem egy esetben, amit mondtam, hogy adott 
érték, hogy mennyi ma Magyarországon a hivatalos érték, nagyjából én most megemlítem önöknek, hogy 48200 és 100 nanotesla 
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között mozog, ehhez képest nagyon sok panellakásban – muszáj megemlíteni, mert az egyik legnagyobb vasbeton mennyiséggel 
rendelkező építmények – van olyan, hogy olyan 20-30000-es értékeket mérünk. És ez már baj, mert minket a jó isten, hogy úgy 
mondjam már nem ide kalibrált. A mi szervezetünknek a működését, akár biokémiai, akár biofizikai folyamataiban nem ebbe a 
környezetbe tette, hanem minket a természetbe születettet bele a jó isten, és oda is született bele az összes működésünk, az összes 
működésünknek az értékei. Ezt sajnos jó alaposan el tudjuk mi rontani, amit mondtam, hogy egy ilyen lakásba jó, ha 20-30000-es 
értékeket mérünk. Na, most, hogy ha valaki egy ilyen helyen tölti, nem egy napot, hanem éveket, ennek olyan következményei 
vannak első körben, aztán lesz majd más is, hogy iszonyatos mennyiségű kalciumot kér el a szervezettől ez az érték, azért, hogy ezt a 
hiányt a szervezet valahogy túl tudja élni. És kedves nézők, tudják mi ennek a következménye? Az, hogy nem egy esetben 1-2-3 éves 
gyerekek szenvednek rendkívül súlyos csontritkulásban. Elképesztő. Tessék elképzelni, 1-2 éves gyermek csontritkulásban szenved. 
Az egyik és legsúlyosabb következménye ez. A másik pedig az, hogy ha valaki erről nem tud, mert lehet tenni ellene, hogy ha én egy 
ilyen lakóhelyen vagyok, vagy egy ilyen helyen van az ágyam, akkor tudok tenni ellene, mert van megoldás rá, csak most ez a műsor 
nem erről szól, a másik hogy ha én tudok róla, akkor a kalcium pótlását is el tudom végezni, ami szintén csak egy keskeny padló, de 
viszont akkor nem fog megtörténni az, hogy ha a szervezet nem kapja meg a pótlását, a kalciumról beszélünk továbbra is, akkor a 
szervezet ha nem kapja meg, akkor elvesz. Honnan? Fogazatból, csontozatból. És had mondjam el kedves nézők, hogy ilyenkor aztán 
mindig mondja, mert az elmúlt évtizedek folyamán jóformán beégették az ember agyába, hogy hol van a vízér, a hartman, a lej, a kürt, 
nem akarom felsorolni, mert 19 ilyen fajtát fel tudnak sorolni, én nagyon szépen kérem önöket, hogy tessék most már elfelejteni ezt az 
egészet, mert most már nem erről szól a dolog. Hogy ha valaki akar vele foglalkozni, akkor tegye, de ha valaki az egészségével és a 
valósággal szeretne foglalkozni, akkor, amit én most elmondtam, ezzel kellene most már folytatni. És miért van ennek még 
jelentősége? Mert a mi mérésünkben nem csak erről van szó, tehát a földmágnesesség mérése, hanem had mondjak el megint 
szélsőséges esetet, ami a héten történt meg velem. Hogy megkeresett egy úr, akinek egy másik fajta diagnosztika alapján 
megállapították, hogy valami ott a dereka tájékán ott nem stimmel és okoz valami problémát folyamatosan. És akkor kiderült, hogy – 
bármilyen nevetségesen hangzik – hogy egy olyan övet, tehát szíjat használ, a nadrágjába, a nadrágjának a fenntartására, amit 
Törökországból hozott és ez a török bőr, kedves nézőink, mint az atom, úgy sugárzott. Még egyszer mondom, olyan radioaktív értéket 
adott, ami döbbenetes volt a számomra is, és ennek az úrnak, aki jelentkezett hozzám is, elég komoly degeneratív problémái vannak, 
prosztatarák, meg mind a két veséje szintén bajba van. Tehát hogy mi mindenre kell odafigyelni. A másik pedig az, hogy rengeteg 
olyan építőanyagot építünk be a lakásba, az otthonainkba, aminek semmifajta ellenőrzése megint nincsen. Megveszünk mindenféle 
anyagot, beépítünk mindenféle anyagot. És aztán meg eltöltünk egy pár hónapot, évet abba a lakásba és egyre rosszabbul érezzük 
magunkat. Mert nem tudunk pihenni, nem tudunk aludni, fáj a fejem, ideges vagyok, meg számtalan tünet, meg egyéb jelentkezik, és 
akkor ilyenkor történik meg, hogy hívok egy pálcás embert, hogy hátha vízérben alszok. Kedves nézők én többet nem fogom 
elmondani, higgyék el, de hogy ha egy picit pragmatikusabban tetszenek gondolkodni, akkor jó lenne most már elfelejteni ezt az 
egészet, még egyszer kijelentem, hogy semmi köze a valósághoz, ez egy emberi elme szüleménye, hogy hol vannak a vízerek, 
vannak, maradjanak is ott, de most tessék elképzelni, hogy valaki a 10. emeleten átlép egy helyet, mert ott egy vízér, akkor tessék 
belegondolni, hogy a 4., 5. 6. emeleten akkor mi történhetett, akkor ott nincsen, vagy ott már kihaltak? Oktalanság ez az egész és én 
ezt az egészet le akarom itt zárni. Viszont az objektivitástól meg ne tessék elzárkózni, ne tessék önmagukat megfosztani, mert az 
elmúlt évek ezekkel a pálcás mérésekkel ezt tették meg, hogy valóba azok az emberek, akik valóba szerettek volna az egészségükkel 
foglalkozni, megvédeni az egészségüket, nem arról volt szó, tehát egyáltalán nem erről szólt. Még egyet a mérésekkel. Tehát nagyon 
sokszor nincs olyan, hogy ezeket a hartman kereszteződéseket, hartman egyebeket ne rajzolnák oda föl. Kedves nézők, aki a 
természettudományok közelébe ha csak járt, nem kell 5-6 évet elvégezni, annak a legelső héten, második héten azt tanítják, hogy a 
természet nem képes egyeneseket, szögeket alkotni. Mert megvannak azok a természeti jelenségek, azok a természeti törvények, amik 
ezt nem engedik létrehozni. Többek között említhetném, ha valaki egy kicsit jártas ebben a Coriolis-erőt éppen, ami ugyanezt 
visszaigazolja, hogy nem tud egy elektron kitörés nem egyenesen megy, hanem ívelten. Miért? Mert a földünknek van egy perdülete, 
van egy forgása, a másik meg, ha picit idecitálhatom, van egy Einstein urat, akkor az általános relativitás elmélete arról szólt, hogy itt 
most én ülök, az nem igaz, hanem 1000-rel száguldunk a világban, tehát megvannak, még egyszer mondom azok az erők, amik 
ilyeneket nem engednek létrehozni. Ilyenkor szoktam még annyit megemlíteni, hogy tessék bemenni a fürdőszobába, engedjék tele a 
kádjukat vízzel, és hogy ha az a víz így egyenesen lemegy, akkor valóba őnekik van igazuk, akkor meghajtjuk a fejünket, de amíg így 
körbe-körbe, egy örvényléssel megy le a víz, addig hál istennek működik ez a világ, tehát a természet rendje, törvényei. Kedves 
nézők, ezt azért mondtam el, ezt a mai napon, mert még egyszer mondom, nagyon sokan hívtak, hogy mi történt. Ez történt, hogy 
sikerünk van, tehát boldog vagyok, mert utánozzák a termékünket, utánozzák az itt elhangzottakat, rendkívül sok anyagot mi 
feltettünk a internetre, ide-oda, rendkívül sok intézmény továbbra is segít minket a vizsgálati anyagokkal, egyebekkel, a 
termékeinkkel kapcsolatosan még csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nagyon bölcs, hála istennek inkább így mondom, hogy 
nem tettük fel azokat a vizsgálati eredményeket, ami a termékünk rendelkezik. Körülbelül olyan 23 olyan vizsgálati eredmény van, 
ami külön-külön tudományos intézetek adták meg, hogy valóba, a termék azt tudja, amit tud. Ezeket dupla vakvizsgálatokkal, 
randomizált dupla vakvizsgálatokkal, ami azt jelenti, hogy a placebo hatás nem működött, hanem valóba, a terméknek a hatása. Ezt 
embereken is végezték, növényeken is végezték, és állatokon is végezték. Tehát ezekkel rendelkezünk, és hogy ha bárkinek szüksége 
van, bármikor át tudjuk küldeni. De csak őneki. Tehát úgy döntöttem, de főleg ezek után, hogy semmi nyilvánosságot ezek az 
anyagok részemről legalábbis nem fognak kapni. Továbbra is élvezzük a bizalmát annak a gyártó cégnek, akinek mi az alátétjét 
forgalmazzuk, akitől mi az információkat kapjuk, ami mindenki számára nagyon fontos. Ebből egyet még, kedves nézők had említsek 
meg, hogy elkészült az a film, az az egész estét betöltő film, amit a National Geographic csinált a földelésről, és azokról a földelésről, 
azokról a termékekről vannak alátámasztva, szintén egy ilyen másfél órás esti filmbe, amit tulajdonképpen én az ELEKTRO SOKKK 
nézőinek mindig szeretnék átadni. Kedves nézők én nagyon szépen köszönöm az önök türelmét, az eddigi türelmét és én élvezem hála 
a jó istennek a visszajelzések alapján a bizalmukat, ezek után is szeretném a bizalmukat élvezni, és én meg fogom hálálni önöknek ezt 
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az információkkal és a korrektséggel. Köszönöm a mai figyelmüket és isten áldja önöket és minden jót kívánok a legközelebbi 
viszontlátásig.  
[Narrátor] A műsor támogatója a Földelni Jó Kft. 
 

14. 2014.03.29. 
Gyűrűsi József: 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket ez a márciusi elektrosokk című műsorunk és a mai nap egy nagyon érdekes adás 
lesz és egy nagyon érdekes adás lesz, ugyanis van egy meglepetés vendégem, hogy így tetszik. De még mielőtt átadnám a 
vendégemnek a szót, a meglepetés vendégemnek a szót én szeretnék elmondani megint egy fontosat, hogy a mai nap is miről fog 
szólni. Kedves nézők, ez a hét is számomra egy kicsit furcsa volt, mert én a héten meg a múlt hét közepétől én körülbelül tíz rákos 
beteggel találkoztam személyesen a lakásukban és mindegyikénél sajnos ott volt a főszereplő, aki ezt a problémát okozta, az 
elektroszmog. Tehát úgyhogy jó úton vagyunk mi ezzel a műsorral és én szeretné ma kedves nézőke ezt minél előbb minél több 
embert ide a képernyők elé kérni és varázsolni azért is mert pont akkor aztán még aztán ebből a nézőseregből hiányzik, a fiataljaink és 
az unokáink. Ez azért nagyon fontos lenne, mert akivel én találkoztam most ezen a héten sajnos mindegyik ilyen volt. És én most nem 
is húzom tovább az időt, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek kedves tanár úr. Hát még ilyen nem volt a történelemben, 
hogy te ott ülsz a másik oldalon és nem te kérdezel engemet, vagy éppen a másik vendéget. Én nagyon büszke vagyok erre a napra, 
remélem, hogy felejthetetlen lesz. Tanár úr kedves, amit én igazából kértem azt, hogy itt legyél a műsorban az egyik az, hogy te nálad 
többet senki nem találkozik többet a betegekkel. Ennél nagyobb tapasztalat, gyakorlati tapasztalat, empíria, hogy így mondjam, nálad 
jobban nem létezik. És azért mondom ezt, mert végülis te nem azzal foglalkozol, hogy mi a tünete annak a betegnek, hanem azt a 
tünetet, ami ott jelentkezett nálad az a beteg, honnan ered, mi okozta. És ezt azért mondom ilyen bátran tanár úr, mert én pont a te 
segítségedet szeretném ebben kérni, át tudod látni, hogy valóban tényleg jó úton járunk ez az elektrosokkal és nálad a te vendégeid… 
betegeidnél mennyire jelentkezik ez, hogy valóban ő a főszereplő. Szeretettel köszöntelek és akkor tied a szó. 
Béky László: 
Hát én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a nézőket, furcsa hogy nem én vezetem a műsort, de ugyanakkor végtelen 
büszkeség tölt el és köszönöm szépen, hogy meghívtál. Hölgyeim és uraim mi Gyűrűsi úrral frontharcosok vagyunk. Ez pedig azt 
jelenti, hogy ott vagyunk a lövészárokban, ott vagyunk a tűzvonalon, nálunk előbbre vagy hátrább nincs. Velünk azok a betegek 
találkoznak, akikre reményvesztettek, ahol a klinikai orvostudomány már nem tudott mindent megoldani, ahol kérik azt a fajta 
segítséget, amit a mi nem a más fajta, hanem a valódi gondolkodásunkból, és ezzel nem a klinikai orvostudományt akarom degradálni, 
mert ők is valódi gondolkodásmód alapján és a tudomány alapján mennek. Hanem én egész más oldalról közelíteném meg a mi 
dolgunkat, főleg az elektrosokk és az elektroszmog oldaláról. Ez pedig nem más, mint egyszer az élettani hatások, a kórtani hatások, 
de még nagyobb dolog a tisztesség és a tisztességtelenség határa.  
Gyűrűsi József: 
És az alázat. 
Béky László: 
Igen. Hölgyeim és Uraim, nem tudom emlékeznek-e Önök arra, hogy mi, akik diplomások természetgyógyászok vagyunk, oktatjuk a 
természetgyógyászatot, vizsgáztatunk. Én például több száz orvos t vizsgáztattam természetgyógyászatból, nevezetesen 
elektroszmogból is. Tudjuk, hogy miről van szó és ezt teljes felelősséggel mondom és tudtuk öt évvel ezelőtt is, tíz évvel ezelőtt is, 
tizenöt évvel ezelőtt is. Fölemeltük a szavunkat a mikrohullámú sütő ellen, a mobiltelefon ellen és a többi.  
Gyűrűsi József: 
Tanár úr had szakítsalak meg. Ketten voltunk ebben. Csak ketten. És én azért mondom ezt neked, mert ugye jó pár tanfolyamodra 
meghívtál engem már az elektroszmoggal kapcsolatos előadásra. 
Béky László: 
Mint előadó kollégát. 
Gyűrűsi József: 
Én mindig azt szoktam elmondani, ott a hallgatódnak, hogy az, aki most ezt nem fogja tudomásul venni, majd amikor kikerül az 
életbe és betegekkel fog foglalkozni, és ha ő ezzel nem fog foglalkozni. Én mindig megszoktam, kérni a te hallgatóidat, akkor most 
álljon fel és menjen el. Én nem tudom hányszor hány éve én sokszor elmondtam és senki nem állt fel, és mindenki, amikor kikerül az 
életbe, ezzel senki nem fogalakozik utána. Miért? 
Béky László: 
Egyre többen. Meg mondom mi a gondom és a bajom. Hölgyeim, uraim nagyon szépen kérem önöket, hogy nagyon komolyan 
gondolják vissza. Vannak hivatalos állami szervek és ott vannak olyan valakik, akik magukat szakértőnek vallják. Én nem vonom 
kétségbe az ők szakmai tudásukat, én egészen mást vonok kétségbe. Milyen alapon merik és merték leírni, azt, hogy a mobiltelefon, a 
mobilátjátszó és a többi nem káros. Milyen alapon leírni, hogy nincs kellően kikutatva, milyen alapon merték leírni, hogy az emberi 
egészség és a többi és a többi. Tisztelt ilyeneket leíró hölgyek és urak, nagyon szépen kérem önöket, nézzenek a tükörbe. Nézzék meg 
a saját lelkiismeretüket és méltóztassanak elszámolni vele, hogy hány embert tettek ezzel tönkre és fejezzük be végre a hazudozást. 
Mert elsődleges rákkeltő között van az elektroszmog, most már a WHO is ezt deklarálta.  Két nappal ezelőtt felhívtam Gyűrűsi urat, 
és mondom, te menjél már föl Józsikám az internetre a mobiltelefonok sorban vannak téve, hogy melyiknek milyen a károsító hatása 
és az elmúlt napokban ha tízszer tizenöt rendelés közben nem hívtam fel Gyűrűsi kollegát, amikor a nagyon beteg rákos alapadat 
felvételei között mikor megkérdezi tessék mondani mobiltelefon vagy dekktelefon, ez a sétálótelefon van-e. Ó hát ott van mellettünk, 
ott alszik. Igen, hol? Hát a férjem és közöttem. És a férjének mi a baja, már semmi, meghalt. Mibe halt meg? Rákba. Tetszenek 
érteni? Ilyenkor az embernek a szíve megszakad, és egyszerűen azt mondja, hogy hol van a felelősség, a lelki ismeret, a 
lelkiismeretesség határa? 
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Gyűrűsi József: 
Ezért hívtalak be tanár úr, hogy erről beszéljél. Másik az, hogy én meg mondom őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy te ezzel 
foglalkozol. Én még egy ilyen embert mindenképp szeretnék itt megemlíteni, akik a kedves nézők is ismerik, az a professzor Dávid 
Tamás. Ti ketten ebben az országban, aki valóban ezt fölmeri vállalni, és aki most idézőjelben mondom, aki engem foglalkoztat ilye 
szempontból. Be tudtuk bizonyítani a tizenvalahány év alatt, hogy ahova ti küldtetek engem beteg embernél, hogy valóban ezeket az 
alapokat tüntessük, vagy ezeket az alapokat teremtsük, meg hogy ne legye ilye terhelés egy beteg embernek a szervezetén. Ott 
visszakövetéssel be tudtuk bizonyítani minden egyes esetben, hogy azok az emberek a mi napig köszönik, szépen jól vannak. Nos, 
ahova nem, mert azt mondták, nálad is volt jó pár ilyen beteg,hogy áh ez biztos olyan mint  a pálcázás meg az ingázás meg ilyenek, 
nem kell nekünk ez, mert voltak itt öten meg hatan. Ez nekünk már megvan bőven, ezt nem kell csinálni. El szoktam kedves nézők 
mindig mondani, hogy ezekkel az évtizedekkel tettek egy borzasztó nagy bűnt, vagy követtek el egy bűnt. Elvették az emberektől 
valóban azt a lehetőséget, hogy ezt a mai beszédünk et a tanár úrral, valóban komolyan vegyék és megtegyék és el se tudják kedves 
nézők képzelni, hogy mekkora segítséget tudnának adni mondjuk éppen a gyógyuláshoz. Mi tudjuk, hogy mekkorát. A másik tanár úr, 
hogy belementünk ebbe a pálcázásba ingázásba, mindig azt mondják, hát nekem a Béky tanár úr ezt tanította, akkor ő ezért ő ellen 
van, ezt nem is tudom kitalálni, hogy milyen módon kellene az emberekkel ezt megértetni, hogy ez nem erről szól. Már régóta nem 
erről szól. A másik meg egy pillanatra visszatekinteni, amit mondtál, hogy az orvoslás. Az elmúlt ötven évben, 300%kal emelkedett 
meg a rákos betegségekben elhunytak száma. 300%-kal. Az autizmus, amit nem győzünk mondani, hogy az elmúlt tizenöt-húsz év 
alatt, 850%-kal emelkedett meg, elképesztő számok. Holott az orvostudomány óriási fejlődésben van, rengeteg pénzt elhasználnak 
kutatásra és mégis egyre többen hullunk el. Akkor valami nem stimmel, tehát valakinek akkor jó lenne elgondolkodni, hogy valóban 
mi az a tényező, ami ezt az egészet kiváltja és elhullaszt bennünket. Én azért vagyok legjobban, megmondom őszintén, elkeseredve, 
amit már unalomig mondok itt az adásban, hogy a fiataljainkat a gyerekeinket veszítjük legjobban el.  
Béky László: 
Köszönöm egy nagyon jó végszót adtál. Hölgyeim és uraim ahol nagy a fény, nagy az árnyék is. Gyűrűsi úrral itt most már hosszú 
évek óta tanítjuk hazánk lakosságát a tisztességesen működő felelős magatartásra, ami európai uniós szabvány műszerrel, és európai 
uniós szabvány elhárító rendszerekkel foglalkozik. Na, most ezen a farvízen tulajdonképpen megjelent a szélhámosság is. Divat az 
elektroszmog elhárító rendszereknek a terjesztése. Fillérekért mindenféle gagyit, hölgyeim és uraim elnézést kérek mindenkitől, ha én 
kemény vagyok, de most tényleg elegem van abból, hogy felelőtlenül tele van a média ilyen tíz-húsz-harminc ezer forintos semmire 
nem jó be nem vizsgált, semmiféle kísérlettel alá nem támasztott valamikkel. És a szakmai alátámasztás pedig a mi műsorunknak a 
tudományossága alapján tehát ez olyan kérem szépen, hogy az ember egyszerűen szégyelli magát és sajnos a szegény emberek azt 
mondják, hogy ó hát miért vegyem meg a drágábbat, amikor egy tized áron meg lehet. Ez is ugyanolyan, hisz ugyanazt mondják róla. 
Tehát, amit mi hosszú évek alatt kidolgoztunk, amiben benne van a szívünk-lelkünk a nemzetközi szakirodalomtól kezdve, ugye, mint 
mondtam frontharcos kutatásképpen. Amit a sok ezer betegen tapasztaltunk, azt mi letettük ide mindenki asztalára, abból 
kicsemegézték a lényeget. Összevágtak valami filmet és ugye most egytized áron mindenféle dolgot árusítanak. Hölgyeim és uraim, 
van egy régi magyar közmondás. Olcsó húsnak híg a leve. 
Gyűrűsi József: 
Ez az egyik, a másik meg az, hogy ennek megint a legborzasztóbb része, hogy most azok az emberek, akiknek ilyen termékük van, 
most azt gondolják, hogy ők megvannak védve, tehát ebben a tudatban vannak. Holott ez nem igaz. Most egyébként ebben a 
hónapban, jövő hónap, április közepére. Beérkezik azok a termékek hozzánk majd, hogy ezeket tudják önök is majd ellenőrizni, hogy 
valóban mi működik meg mi nem. Tehát behozunk egy olyan tesztert ami tulajdonképpen úgy fog működni, ha valóban rátesszük, 
arra mi földeléssel foglalkozik, akkor az világítani fog, ha működik ez, ha nem működik, akkor pedig nem fog világítani. Ilyen 
egyszerű lesz majd ennek az ellenőrzése. És akkor remélem, hogy a szemét majd szépen lassan kihullik. És nem fogunk odajutni 
valóban a embereknek, ennek a részével visszaélnek az egészséggel szemben. Nagyon nagy problémák ezek, mert valóban tele van a 
piac ilyen jött ment dolgokkal. Tanár úr még visszatérve a te rendelődbe, múlt héten meg a héten is elég sok telefont kaptam, hogy 
valóban az embereknek milyen problémát okoz az az elektroszmog. Hívott engem egy doktornő is, egész pontosan Debrecenből, ahol 
egy hetven-százlakásos tömbház, most már lassan másfél éve folyamatosan a fekete zászló kint leng. És az emberek, akik próbáltak 
ilyen aláírásokat gyűjteni, hogy gyűjtsük össze és akkor azt a szemben lévő tornyot, ami ott van tőlük 25-30 méterre azt valahogy 
helyezzék el onnan. vagy tegyék el onnan, mert tovább nem tudják hogy mi lesz annak a következménye. Tudják, sejtik. És nem 
merik az emberek aláírni. Te tapasztaltál olyat, hogyha ilyet mondtál, hogy hát ez velünk jár, utalok itt arra, amikor mondtad, hogy 
ezek az emberek, akik azt mondják most jelen pillanatban, hogy nem árt ez az elektroszmog. 1986-ban ugyanazt mondták, hogy a 
Csernobil okozta sugárzás okán Magyarországot annyi sugárzás érte, mint öt cigarettának az elszívása, azok az emberke azt mondják 
hogy nincsen sugárzás. Itt tanár úr most megint visszatérve, a te rendelődben is jelentkezik ez a félelem, vagy látod az embereken 
hogy valami? 
Béky László: 
Először is nem veszik komolyan. Másodszor mikor megkérdezem tessék mondani hány éve jár az onkológiára. Mi mindent csináltak? 
Műtét, kemoterápia, sugár satöbbi. Tessék mondai, tartja a diétát? Tartja, megbeszéljük azért nagyjából jól mennem a dolgok. És 
mondom nem gondolkozott azon, hogyha minden tudomány mezsgyéjén megy, a klinikai orvostudomány és a természetes élet és 
gyógymódok tényleg kéz a kézben vannak. És még sincs eredmény, hogy mi lehet az oka ennek? És amikor szépen elkezdjük 
elemezni mindent, kizárunk és a végén ott van a dekktelefon, ott van a mobiltelefon, ott van a transzformátorház, ott van a 
mobilátjátszó. Ott van a számtalan emilyen-amolyan… Nem látunk, nem tudunk, akkor döbbennek meg, és akkor mondják, hogy 
uram, itt a telefon. Tessék Gyűrűsi urat megkeresni, ő nálam sokkal hitelesebben fogja nem elmagyarázni, bizonyítani. Tehát amikor a 
lakásra kimegyünk és ott műszerrel, valóban megnézzük, hogy a testfeszültség, ami ilyen 80-100 milivolt helyett 4000 milivolt körül 
van, akkor miről beszélünk, mennyi energia, adenozin-trifoszfát kell a sejtek mitokondriális rendszere halálra van terhelve, nem tud 
annyi energiát termelni, hogy küzdjön a daganatos betegség ellen. Elmegy ara, hogy az elektroszmog okozta terhelést valahogy 
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kompenzálja. Döbbenetes csak két példát, ha megengeded. 250/100-120-as vérnyomás. Semmivel, te emlékszel fölhívtak, semmivel 
sem tudják levinni az égadta világon, mondja már hölgyem, kérdés. Ott a dekktelefon az éjjeli szekrényén. Szóval az eszem megáll, az 
emberek. A másikat bevitték a pszichiátriára, mert zavaros gondolatai... Kiderült a férje elmondta, hogy ott van a dekktelefon, ott van 
a mobiltelefon. Hölgyeim és Uraim kell mobiltelefon, mert abból élünk, de kihangosítva, és nem locsipecsi és a gyerekeinknek 
elmagyarázni, nem a kisgyereket megajándékozni a mobiltelefonnal, hisz még nem csontosodott a koponyája, nyitva vannak a 
kutacsok. Éri amúgy is rengeteg szmog hatás, tessék bizalommal a kollegámhoz fordulni. Valamikor ő tanult tőlem, most meg én 
sokszor szájtátva hallgatom Gyűrűsi urat, hogy milyen magas szinten tudja ezt az egész elektroszmog rendszert ismertetni és engedd 
meg, hogy én nagyon nagyon megköszönjem, hogy meghívtál ebbe a műsorba. És azért elnézést kérek, hogyha egy kcisit 
keményebben fogalmaztam. Egyszerűen nem visz rá a lelkiismeret arra, hogy sumákoljak és még egyszer mondom, hogy elegem van 
abból, hogy ezt nem veszik komolyan különféle magas rangú kutató intézet, magas rangú kutatói. Hát. 
Gyűrűsi József: 
Sőt tanár úr megmondom őszintén, valahol cinkosai annak a kiszolgálóknak, akik ezt az egészet adják. Most megint a kedves 
nézőknek szeretnék csak annyit mondani, mi nem a haladás ellen vagyunk, soha nem a haladás ellen, mert nem tudjuk megállítani, ezt 
a rohanó technikai világot. Csak szeretnék itt a kedves nézőknek ezzel a műsorral is egy olyan segítséget nyújtani, hogy próbáljuk 
önöket rávezetni, és lehet, hogy nagyképűen hangzik, hogy megtanítani arra, hogy ezt a jelenleg ránk szakadó világot, hogy kell 
kezelni, úgy hogy tegye a dolgát de azért ne haljunk bele. Tanár úr itt említetted, most még nem tudok kikeveredni a tudósokból, hogy 
itt valóban mennyire. Ugye itt van a szomszédunkban az országok, akik folyamatosan szintén támadják őket, mert az egész Európában 
a legkisebb határértékeket alkalmazzák, és ezt be is tartatják ők. Mert vannak ilyen antenna kommandók, akik ezt folyamatosan mérik 
a városnak a terhelését és a lakosságnak a terhelését. ÉS ha azt túllépik, akkor a szolgáltató kap három napot, ha meg tudja oldani, ha 
nem akkor viszontlátásra, jön helyette nyolc. Na, most ez nálunk ugye ezért bőven megél itt négy, mert azt csinálnak, amit akarnak. 
Béky László: 
Nem jó a szabványunk. 
Gyűrűsi József: 
Hát abszolút nem jó, olyan magas, hogy az elképesztő, Kezdődik avval, hogy itt az elektromos terhelés okán, most gondolj bele, itt 
csak Budapesthez közel 22.000 olyan lakóépület van, ahol laknak a talpuk alatt, képzeld el itt a konyhai rész, ott a födém, alatta ott a 
transzformátorház. El tudod képzelni hány ember halt ebbe bele meg fog még belehalni. És hogy ebből jogilag ne legyen semmiféle 
probléma. Mit csinálnak? Pont a határértékkel játszanak, emlegetik olyan magasságba, hogy jelenleg elértük azt a határt, tehát 
műszaki határt, tehát semmi köze az egészséghez már innentől kezdve. Hogyha valakinek a lakása, vagy az ablaka előtt elmegy egy 
300.000 voltos magasfeszültségű vezeték. Aztán oda a tetejére megágyazna, akkor simán belefér még abba a határértékekbe, ami most 
jelen pillanatban itt érvényes. De visszatérve az osztrákokra ők figyelnek a gyerekekre is. Mert minden orvosi rendelőben, ezt most 
már klasszikusnak mondom ezt a kijelentést is, ki van írva, hogy 16 éven aluli gyereknek ne adj a kezébe telefont, és le van írva hogy 
miért. Mert az áteresztő képessége sokkal nagyobb a csontozatnak, mert a kutacsa még nem nőtt be. Nálad meg ugye vizsgáltatják, 
vagy a Fókuszban volt asszem abban a műsorban, a kedves nézőket ugye megszavaztatták, hogy most három éves korban adjuk a 
kezükbe telefont vagy hat éves korban. Döbbenet. És akkor ezért van kedves nézők ez a műsor, hogy mi ezzel segítsünk. ÉS ezért 
kértem a kedves tanár úrnak is a segítségét, mert naponta találkozik a problémákkal, és naponta találkozik azokkal a betegekkel, 
akiknek a főszereplője a betegségének ez. És tanár úr, amikor te elmondod nekik azt, hogy kedves uram, hölgyem, ezt meg kellene 
oldani. Látod az arcukon a megértést? 
Béky László: 
Mérhetetlen döbbenet van az arcukon. Mert végre rájönnek arra, mikor már mindent kizártak és tényleg nem tudnak az ötről a hatra 
menni akkor ott a döbbenet, ezt persze, ehhez kell idő, amíg az ember megérteti velük. Persze nem tudományosan, hanem népszerűen, 
megmagyarázni nekik és akkor bizony, hát van, amelyiknek kicsordul a könnye. Következőket szoktam mondani, tessék szíves lenni 
hazamenni. Az első kihúzza a konnektort, a második megfogja a készüléket, úgy bevágja a kukába, hogy ripityomra törjön. Hogy 
soha többet senki onnan ne tudja kivenni ez sokkal keményebben és kicsit trágárabban szoktam mondani, hölgyeim és uraim. 
Helyettesítsenek bele akármit, és nem szégyellem, hogy ilyenkor kemény vagy, nem szégyellem, sőt egy kicsit büszke vagyok rá, 
mert elég a sumákolásból. Mi frontharcosok vagyunk, nem tudunk hova hátrálni, de nem is fogunk és nem is akarunk hátrálni, mert 
nekünk az igazság mellett kell kiállni és ki is állunk bárki bármit mond. 
Gyűrűsi József: 
Tanár úr, én nagyon köszönöm, hogy te bejöttél és én megmondom őszintén a kedves nézőket a nagy nyilvánosság előtt köszönetet 
mondok neked arra, hogy ilyen becstelen vagy. Szó szerint mondom az egész országban egyedüli vagy a természetgyógyászok közül, 
aki valóban az okot is megkeresi, azt hogy valóban mi okozta az embernek ezt a problémáját. Nem vagytok sokan sajnos csak egyedül 
vagy. ÉS ezért szeretném meg itt a nyilvánosság előtt is azt megkérni, hogy légy szíves az összes tanítványodnak próbáld valahogy 
beleverni a fejébe, hogy ezzel foglalkozni kell az embereket meg akarják menteni. Kedves nézők sajnos letelt az időnk én nagyon 
szépen köszönöm önöknek a mai napi figyelmét, ritka egy nap volt. Ritka, valószínű nagyon soká lesz az még, hogy újra be tudom 
hívni a tanár urat ebbe a műsorba én, megpróbálom majd a későbbiek folyamán is. Összegezünk vagy visszakérdezünk, hogy sikerült-
e azt, amit ma beszéltünk. Kedves nézőknek én kívánok nagyon boldog hétvégét. A menetet, ha tudják, akkor valaki mindenki ejtse 
meg, én köszönöm szépen még egyszer a türelmüket kívánom önöknek a leg és legjobbakat a viszontlátásig, isten áldja önöket! 

15. 2014.04.26. 
Gyürüsi József: 
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ez az elektrosokk című műsorunknak az április adása és folytatjuk azt a 
hagyományt, amit most már hagyományként nevezhetek, hogy vendégeket hívunk ebbe az adásba és ez így történik a mai nap is. És 
egy elég távolról érkezett vendégem van és én nem is húzom az időt, mert nagyon sokat szeretnék ővele beszélgetni. ÉS szeretném is 
bemutatni Önöknek Hummel Zoltán professzor urat. Kutatónak hívod magadat vagy nem is tudom, minek nevezzelek, és a kedves 
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nézőktől én mindjárt szeretnék egy elnézést kérni, tegezzük egymást ugye az adásban is, nem kell magázni itt. Megengeded, jó? 
(Igen) Köszönöm szépen már elég régóta ismerjük egymást. Zoltán kedves, úgy tudom, hogy kutatóként vagy titulálva, idézőjelben 
mondom ezt a titulust. (Kutató, ez a legegyszerűbb.) Ez a legegyszerűbb. Megmondom őszintén ezt azért mondom is, mert én 
olvastam egy ilyen megjegyzésedet vagy egy kis szlogenedet, hogy te valóban kuktással foglalkozol és ezt szeretnéd a legmagasabb 
szinten űzni. ÉS ebbe szeretnél belemerülni és nem akarsz a titulusokat gyűjtögetni, ez nagyon tetszik nekem. Mert volt még mellette 
egy idézet, hogy titulust, ha valaki kap akkor abban a pillanatban kivonták a forgalomból, tehát annak már nem kell tovább kutatni, 
mert akkor van bőven ellátása.  Tehát ha valakit ki akarnak iktatni, ugye jól tudom? (Igen) Zoltán kedves, itt a kedves nézők előtt 
szeretném megköszönni neked azt, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ilye nagy utat tettél meg értünk. ÉS a nézők nevében még 
egyszer szeretném neked megköszönni. ÉS ez a műsor, mivel nem volt időm beszélgetni az elején, hogy egyáltalán miről fogunk mi 
itt ma beszélgetni. Ez a műsor arról szól, hogy mi a nézőket szeretnék folyamatosan tájékoztatni arról, hogy mi is az az elektroszmog. 
Most már másfél éve megy ez az adás. ÉS másfél éve most már elég sok mindent a nézőknek próbáltunk átadni és azért hívjuk a 
vendégeket és azért szerettem volna, ha te is megjelensz a vendégek között, hogy erősítsd a tudomány részéről, mint tudós elme ezt, 
hogy valóban az elektroszmognak van-e jelentősége az emberi szervezetre az élettani hatásokra, avagy nincs. Aztán át is adom a szót, 
mert nem tudom a kedves nézők, legalábbis a Pécs környékén tudják-e. Hogy egyike a pécsieknek, akinek köszönhetjük, hogy Pécsen 
nincsen radar. Ebben nagyon nagy szereped volt neked, a tevékenységednek. Meg végülis az információdnak, tudásodnak, amit 
átadtál a Pécs környéki lakosságnak, akinek kellett. Zoltán kedves én szeretnélek megkérni, hogy itt a kedves tévénézőknek is ezzel az 
elektroszmoggal kapcsolatosan, amit én folyamatosan aggodalmaskodok az elektroszmog miatt. Oszd meg te is a kedves nézőkkel, 
tehát kell nekünk félni az elektroszmogtól? 
Hummel Zoltán: 
Félni nem kell, de óvakodni kell tőle, mert a félelem még egy betegséget okoz.  Tehát félni nem kell, de tartózkodni kell tőle és 
ésszerűen távol kell tartanunk amennyire tudjuk magunkat, távolt kell tartani azoktól a forrásoktól, amely az elektroszmog forrásai. És 
én, mint kutató elnézést kell kérjek attól, hogy a legújabb eredményeket nem tudom az elektroszmogról. De én már tíz éve ezzel, 
tavaly találtam ezt a témát vagy talán. A legújabbakat nem tudom, de az elméletét azt tudom, tehát azt hogy honnan eredt és ott 
voltam az egész olyan nemzetközi konferenciákon is részt vettem ahol erről szó volt, a nyolcvanas és kilencvenes és még a kétezres 
évek elején. Az elektroszmogról azt kell tudni, a szmogot mindenki megérti az egy nagyon érdekes egy rendezetlen porfelhőnek 
gondolják. Füstfelhőnek, gázfelhőnek, ami nem a tisztánlátásunkat segíti, nem a tiszta levegővételünket segíti, hanem valami nagy 
rendetlenség okozója. És a rendetlenség az a mi egészségünkre általában rossz hatással van. És ez az elektroszmog is nagyon hasonlít 
a normális, nagyon eredeti kifejezés, mert ez meg az elektromágneses hullámok, elektromos, mágneses forrásoknak a szóródása. 
Hogy a porfelhő szóródik a gázfelhő szóródnak rajta a fénysugarak is, és az elektromosság is szóródik ezen a füstködön. Tehát össze 
is függ, hogyha valamelyik város fölött nagyon nagy a porfelhő, a szmog, akkor nagyobb az elektroszmog is. Mert a szóródás az 
elektromágneses sugárzás az egy hullám természetű és a hullám természetű dolgok azok szóródnak a tárgyakon.  
Gyürüsi József: 
Zoltán, egyébként, ha már belementünk ebbe a szmog szóba. Akkor valóban az egyik legnagyobb problémánk ezzel. Amit te is 
említettél ezzel, ezt a szmogot ezt látjuk. Van neki valamilyen megjelenése. Na, most, amiről meg mi beszélünk folyamatosan, azt 
meg nem. Tehát ez a legnagyobb problémánk nekünk, mert tehát éppen emiatt az emberi elme sem akar ezzel a dologgal foglalkozni, 
mert miről beszélünk, amikor nem látom, nincsen íze nincsen szaga… Akkor miről is van szó. Tehát még egyszer az emberi elme 
zavarjaki az embernek a gondolataiból. Tehát éppen ezért nehéz, visszaélni is ezzel a dologgal nagyon lehet. Megint had hivatkozzak, 
amit az előbb mondtam, erre  Tubes féle dologra. Ezért nehéz az embereket ezzel meggyőzni, hogy miről beszél az a két tudós ember 
maikor nem is látjuk ezeket a dolgokat. A másik pedig még egyet had mondjak ezzel kapcsolatosan. Itt a tudósokról megint csak 
említettünk egy szót, hogy a két legnagyobb, egyik legnagyobb – másik legnagyobb inkább így mondom- problémánk az, hogy két 
csoport feszül egymásnak. Tehát van a tudós ember, tehát akár beleértve a fizikust, nem ide tartozik, tehát az orvosi részt szeretném 
ide hozni, tehát a gyógyítással foglalkozó részt. Nem ide tartozó, tudom. (Nem azért akarok tiltakozni.) A másik pedig a műszaki 
embereknek a tudása, tehát itt van a probléma. Egyiket a másikra nem lehet rá kényszeríteni azt, hogy mondjuk egy műszaki 
mérnököt, elektromérnököt rákényszerítsek arra, hogy tisztában legyen egy molekuláris sejtnek a működésével. Az orvost, a gyógyítót 
meg nem lehet rákényszeríteni arra, hogy a műszaki tudományokkal legyen tisztában.  És ebben a kettő között mi elvesztünk. 
Hummel Zoltán: 
Na, most azért a tudósság, a tudós szót egy kicsit leminősíteném. Nem szeretnék a tudós pozíciójából itt szólni, mert az egy nagyon 
nagy, magas, nagyon magas vagy nagyon mély pozíció, mert a mélyre ássunk a tudományban. De pontosan ez, ami a mérnököket 
predesztinálja arra, hogy nem tudósok ezek, hanem áltudósok, mert nem lehet igazolni, mert az elektromos egyenletek, minden ez 
annyira tisztán ismerik a mérnökök. Minden tudnak róla, de ha egy mérnököt, ha mit mérünk, mit igazolunk, és ezt csak ez 
motiválhatja, csak erre figyel, és ha én elkezdem itt mondani, hogy milyen olyan élettani hatása lehet, akkor azt mondják 
áltudományos ember, mert nem konkrétumokat mond. de igenis az élettani hatása ennek az egész elektromágnese tereknek, meg 
elektroszmognak nincs pontosan bebizonyítva. Csak találgatások vannak, de ahogy ismerjük a sejteket, ahogy ismerjük az élő 
szervezeteknek a működését tudjuk, hogy milyen szabályozások vannak milyen ritmus, milyen ciklusok vannak benne. Mi egy 
élőszervezet, millió ciklusból állunk. Most ezek a ciklusok, ezek mindig újra- újra-újra visszakerülnek az eredeti állapotukba és ezek 
az elektromágneses tereknek is van egy ciklusa, egy ritmusa. És, hogyha egyik ciklusa, valamelyik ciklusunk közel van ahhoz az 
elektroszmogban bejövő állandóan ható ritmusra, akkor ez a rezonencia, interferencia jöhet és zavar kelt. Zavart kelthet ebben a 
ciklusokban, biokémiai, biofizikai élettani ciklusainkban. Mind zavart lehet. Nincs bizonyítva pontosan az, hogy mekkora kinek 
mekkora kára lehet az elektroszmogból, de én bátran ki merem jelenteni, mint élettannal meg biofizikával foglalkozó ember. Nem 
tudós, mint ember, hogy ez nem jó hatással van. Főleg a beteg emberekre, bizony is a betegségek, úgy hívják, multifunkcionális 
eredmények. Tehát több faktorú több tényezők közreműködésével alakulnak ki, most hogyha ebben az egyik tényező csak az 
elektroszmog. Akkor is már lehet hozzájárulni ahhoz, hogy betegebb lesz valaki. Aki már eleve beteg. Egy egészséges szervezetre egy 



103 
 

ilyen kis gyenge elektromágnes tér, 4-50 hertz, elvileg nem kell, hogy rossz hatással legyen. Egy egészséges, de itt van egy másik 
probléma, ha valaki beteg. De ehhez nagyon sokáig mindig ugyanott ül, mindig ugyanott fekszik, mindig ugyanott dolgozik.  Ezek a 
tereket mindig nem láthatod, de mindig ott hatnak. Hatnak. Hatnak. És van egy gyenge pillanata a szervezetnek, mikor valami 
ritmusból kiesik, akkor lehet, hogy rossz vágányra kerül az egész ciklus. Úgyhogy lehet, ez csal logika, de sok méréssel, már ha 
telefonál is, igazolva van, hogy bizonyos betegségek gyakrabban történnek itt, mert ezek epidemológiai vizsgálatok, ezekbe mindig 
beleköthetünk. 
Gyürüsi József: 
Óvatoskodsz itt az adásban. De had mondjam neked a következőt. (mert az áltudományosságra egyből rá lehet) Tudom, mert vannak 
is, akik alig várják, hogy erre ráröppenjenek, és épp ezért nagyon nehéz az én dolgom, és köszönöm ennek a csatornának, hogy azért 
itt beszélhetünk róla. A másik pedig az, hogy egyre kevesebb az olyan szakember, most akkor maradjunk a szakember szónál, akik 
merik vállalni az arcukat ehhez a véleményhez, mint amit most te is elmondtál. A másik pedig az, hogy kicsit vitatkozva, én nem 
tegnap voltam Sopronban egy olyan illetőnél, aki az Egyesült Államokban dolgozott és az elektroszmog okán olyan betegséget kapott, 
hogy haza kellett jönni. Most jelenleg felélte az össze eddig keresett vagyonát és most az édesanyja és a testvére tartja el. És most 
kezd újra magához térni a segítségünkkel. Legalábbis mindent meg fogunk neki adni. A másik pedig az, hogy én 18 éve folyamatosan 
lakásról lakásra megyek és ezeket a méréstechnikai eszközöket, tehát műszerekkel mérem azt, hogy egy lakásnak milyen a terhelése. 
Tehát én a tapasztalat alapján vagyok itt, tehát az empíria szól belőlem, a másik pedig hogy éppen tegnap vagy tegnap előtt olvastam 
egy cikket, hogy az egyik nem akarom kimondani annak a cégnek a nevét. Egy mobiltelefon gyártó cég, tehát tulajdonképpen ahol 
nagyon sokan dolgoznak. Ezt eléggé pontosan, 112-en és abból 58 leukémiás. Tehát nagyon nagy baj van, és akkor egy másik példát 
is még had mondjak el, ez itt van Budapesten. Megint csak nem akarom itt fölfedni ezt a helyet, ahol hát 100 fiatal dolgozik egy olyan 
körülmények között, hogy ilye kis fakkokban. Két monitor és annak az infrastruktúrája, ami ott van a háta mögött, és az illető, aki 
engem oda hívott aztán végül is nem lett. Mert a külföldi cégnek a tulajdonosa nem vállalta azt, amit szerettünk volna megvalósítani. 
Mert arra már nincsen pénz. Mert azt mondta, hogy ha egy kiesik, akkor majd úgyis jön majd helyette másik. Ennek a 700 fiatalnak 
20-30 évesek. Ennek nem akarok túlozni 40 %-a szintén beteg. É fiatalok, tehát fiatalokról van szó, és azért kellene most már 
mindenképpen egy kicsit rengeteg kutatási eredmény van a kezünk Zoltán. Rengeteg eredmény van. Azért kérem, egy kicsit 
bátorságot, hogy beszélnél erről az egészről, odatenni magunkat, mert különben elveszünk ebben az egészben és elveszítjük a 
fiatalságunkat.  
Hummel Zoltán: 
Akkor mondjuk a fiatalokról beszélünk egy pillanatra. Ahogy te említettél számítógépes problémát, a számítógép hogy működik? Ott 
ül az ifjú fiatal egész nap a számítógépe előtt, egy helyen. Kapja ott alulról a vezetékek, felülről a monitor. Oldalról mit tudom én, 
milyen, de mindig egy helyben ül, maga az ülő foglakozás, egy az állandó ülés betegséget okoz. Ha nem kelünk fel nem kelünk fel 
negyedóránként kicsit mozogni vagy föl. Úgyhogy nem akarok most fölkelni negyedóra múlva, de olyan van olyan pillanat, hogy nem 
lehet, de igyekezzünk arra, hogy negyed óránként keljünk fel és akkor tegyünk pár lépést jobbra-balra satöbbi, már maga az, hogy ülő 
foglalkozás egy betegség forrása lehet. Aztán még arra, hogy egy helyben vagyunk, ott tényleg valami interferencia elektromágneses 
terek ott összegabalyodnak. És sok szereplő és akkor ott nagyon-nagyon nagy esélye van annak, hogy ott bizony az ülő foglalkozás az 
állandó kitettség az elektromágneses tereknek. És a mozgáshiány az feljön. És akkor a gyorskaja, mert ugye nem érünk rá rendesen 
enni. Hát itt úgy kulminálódnak a rizikó faktorok. 
Gyürüsi József: 
Így van, és végül is jól mondtad, hogy legalábbis a szavaidból ezt vettem ki. Vagy meg kellene tanítani nekünk és ennek a műsornak 
is kedves nézők az a célja, hogy mi szeretnék mindenkit valóban meg tanítani és nem rémisztgetni, mert tudjuk, hogy ezt a világot 
nem fogjuk megváltoztatni, sőt egyre rosszabb lesz. De meg kell tanulnunk azt, hogy valóban ezt a világot, hogy kell kezelni, mint 
ahogy mondtad, hogy negyedóránként fel kell kelni és akkor megtenni a mit tudom én a különböző lépéseket vagy éppen mozgásokat. 
A másik, Zoltán, még a fiatalságban még egy kicsit maradjunk itten, hogy a fiatalokat éljük fel. Mondom én ezt azért, mert még ennyi 
beteg gyerek egy ilyen modern világban, most mondok itt az orvosi fejlődésre, tehát diagnosztikára, egyebekre, mégis ennyi gyereket 
és fiatalt elveszítünk. Akkor már csak itt van, valami nem stimmel akkor.  Tehát én is azért szeretném mindenképpen azt, hogy a 
segítségeddel rávezetni, megtanítani nem tudom, valamit ki kell találni. Mi lenne a megoldás erre, hogy hogyan tudnánk elindítani a 
fiatalságát, ezt a rávezetését, mert komolytalanul veszik, mert azt mondják hülyeség az egész. És ráadásul az a baj, bocsáss meg, hogy 
egy mondattal félbeszakítsam, többek között ezt a csatornát is nem a fiatalság nézi. Itt van a baj. 
Hummel Zoltán: 
Hát igen, a fiatalság nem a tévét nézi, hanem számítógép előtt ül, és ott nézi a filmeket, ott játszik és mondom többszörös probléma, 
mozgáshiány, elektroszmog, lehet akkor rossz táplálkozás. Rossz levegővétel, mert ott ülnek görnyedt és rossz vérkeringés, hát itt. 
Hát mit lehetne, úgy lehetne, hogy futás közben számítógépezni vagy biciklizés közben.  Megfogják oldani, remélem, de így nem 
lehet, hogy ott ülök a számítógép előtt akkor legalább versenybiciklizzek közben, mert nem tudom, valami mennek többek körben 
több helyen lenne, nem egy helyen. Valami ringlispíl. 
Gyürüsi József: 
Még egyszer, mert az idő vészesen fogy. Te a gasztroenterológiában az egyik legmagasabb szinten vagy a kutatásokban és nem is 
akármilyen termék van a piacon, ami tulajdonképpen ezeket tudja kezelni. Azt szeretném, mert én tudom néha bizonyítani azt, hogy 
valóban megint csak térjünk vissza az elektroszmogra erről szól a műsorunk. Tehát az elektroszmognak a hatásai, ugye jelen 
pillanatban van egy műszaki emberek által diktált, hogy a hőhatással foglalkozunk csak mással nem érdemes. De ez nem igaz, már 
régóta nem igaz. Mert ott van mellette az információs hatás, ingerhatás, ha vegyük, akkor az energetikai hatás, hogy nagyon sok a 
szerepeik a másikat tudja erősíteni. Tehát óriási, ami be tudja zavarni a szervezetnek azt a fajta működését, ami a te szűkebb 
környezeted. Tehát a gasztroenterológia. Mekkora te szerinted, mert gondolom, amikor régebben, mikor elektroszmog, 
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mágnesességgel foglalkoztál bővebben, tehát egy kicsit, akkor biztos, hogy valahol visszaköszönt ennek a kulminálásnak, hogy a 
gasztroenterológiai problémáknak az előidézője lehet-e az elektroszmog? Nem tudom érted-e a kérdést? 
Hummel Zoltán: 
Értem a kérdést, de ezt én nem gondoltam át. (Most gondolj az ATP szintre.) Másra gondolok nagyon jó kérdés ez, hogy most itt ezt 
még nem tette fel senki nekem, de a következőt kell tudni, hogyha már bélcsatornáról gondolkodunk. A bélcsatorna egy külön 
számítógép annyi idegrost, annyi idegvégződés van és az mind egymással kapcsolatban áll és külön agynak is hívják ezt. Úgyhogy, ha 
valakinek nem ízlik valami, ha szájhoz közelít, már indul minden, mert számítógép van benne olyan komputer ami… receptorok 
milliója, és hogyha erre a számítógépre rákapcsolsz egy másik, mert a számítógép mindig elektromos hálózatokat jelent a sejtben, 
tehát ideghálózat, minden, akkor komoly zavart lehet okozni egy ilyen kis nyitott számítógépen.  
Gyürüsi József: 
Kiindulva abból, hogy most egy kicsit visszaugrunk egy 50-60 évet, akkor, ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor azért a 
jóisten minket nem ilyen körülmények között teremtett meg. (Nem ide teremtett.) Tehát ha most ezt vesszük, hogy ráadásul ugye az 
igazán a probléma, az elektroszmog okán is, tehát visszamehetünk egy 20-25 évre. És az a 25 év így ránk zuhan, tehát óriási 
mértékben, gondolok itt arra, hogy az elmúlt időszakban, ebben a 20-25 évben, senkinek semmi olyan fajta kis receptora, így mint 
említettük nem tudott kialakulni, ami neki jelezni a veszélyt, ezt a fajta veszélyt. Tehát most megint csak arra akarok utalni, hogy a 
kutatásban lehet, hogy pont éppen azért nem vesszük figyelembe ezeknek a hatását, mert nem látod akkor miért kéne vele foglalkozni.  
Hummel Zoltán: 
Így van. Nem látod, nem érzed, de tudva kell, azért kell mondtam az elején is, hogy a tudatosság is fontos. Lehet, hogy nincs igazolva 
egy csomó hatás, hogy ez meg ez az elektromos frekvencia ez ilyen rákot okoz ez ilyen bél…(Mert nem foglalkoztak vele.) Mert 
bonyolult a kérdés és nem foglalkoztak vele és ez egy olyan összetett bonyolult kérdés, hogy nem, tényleg nem mértek. (Zoltán én 
bizonyítottam…)Na várjál a lényeg, ami a veszély, amit te is mondtál, hogy nem érzékeljük, hogy nem látjuk, alattomos és háttérben 
dolgozik nekünk. De ha mi tudunk róla, hogy mi a forrása ezeknek a dolgoknak akkor azt ki tudjuk árnyék… be tudjuk… tudjuk 
védeni magunkat. 
Gyürüsi József: 
Védelemmel, úgy hogy a kedves nézők, akik már régebb óta nézik ezt az adást, ők tudják, hogy van megoldás csak ez a műsor nem 
erről szól, az előző részek viszont arról szólnak. Zoltán én kapaszkodok ebbe a kutatási területedre, meg ez a gasztroenterológiára, 
mert én számtalanszor bizonyítottam már a tapasztalat, megint csak a tapasztalatok alapján, hogy ezek a szereplők ott vannak. Már 
pedig ugye sok a szereplő. És bárkinek a nyakán bármikor ott lehet folyamatosan az életében, ha ott van ez a szereplő, akkor én 
kijelentem most már a felelősségemnek a teljes tudatában,hogy annak az embernek igazából gyógyulási esélye nincs. Azért mert van 
már akkor ereje ennek az elektromos szereplőknek, hogy bármikor akár egy éjszaka képes lerombolni azt a segítséget, amit éppen 
kutatási eredmények alapján te javasolsz. Tehát ezért nagyon kellene oda figyelni, mert most gondolj bele abba, hogy én tudom, hogy 
egy Nobel-díjas terméked van a gasztroenterológiának a végterméke. Ez a termék, megint csak akkor tud, ha más már nem teszi 
tönkre a segítségét, a te segítségedet. Ahogy említetted a számítógépnek a működését, egy külön számítógépnek a működését. Tehát 
ezért kérném én a segítséget az ilyen kutatóktól, is mint te vagy, hogy iktassuk be ezt az elektroszmognak a szerepét és minél többet 
beszéljünk róla. Én, vissza foglak, én meg fogom ígérni, hogy vissza foglak hívni ebbe az adásba, pont ilyen ok miatt, hogy vegyük 
figyelembe. Zoltán még utolsó kérésre van két percünk. 
Hummel Zoltán: 
De még egyet had mondjak, végszó. Hát az emberi szervezet egy nagyon finomhangolású szerkezet, nagyon finomhangolás az azt 
jelenti, hogy finomhangolás, hogy finom hatások is eltéríthetik.  
Gyürüsi József: 
Igen végül is, azt akartam kinyögni neked. De még egy szóra visszatérjünk a gyerekekre, akik teljesen kiszolgáltatottak a szülők 
részéről, mert egyik se tud róla. Nagyszülő nem tudja átadni a gyerekének ezt a problémát, a gyerek nem tudja átadni ezt a problémát 
és itt van a végkifejlet, hogy ennyi beteg gyerek nem volt még. Tudnál-e javasolni, most így végszóként, mer valóban egy percünk 
maradt már csak. Javasolni azt, hogy a szülő, tehát a fiatal szülők hogy mennyire vegyék komolyan ezt az egészet, hogy amiről itt ma 
beszéltünk, és hogy hogyan kezdjék el.  
Hummel Zoltán: 
Hát én, mint egyszerű kis elektroszmog szakértő minden éjszaka mindent kikapcsolok. Minden konnektorból jövő ilyen kapcsolós, 
minden elosztót kikapcsolok. Minden forrást tehát abszolút sötétség legyen, ne csak fényben, hanem elektromágneses terekben is. A 
tévének a piros gombját a stand by gombját kikapcsolom. Ez a minimum, itt kezdődjön. Aztán akkor már az emberek ezt figyeljen a 
többi dologra is.  
Gyürüsi József: 
…érzetére, hogy egy kicsit minden más lett az egész és akkor talán el fog indulni. Zoltán én kérek tőled egy ígéretet. Elkezdtük, tehát 
belecsaptunk ebbe a lecsóba. Szeretném, ha ezt folytatnánk és egy egész komoly szinten, ígérd meg hogy majd vissza fogsz jönni 
ebbe a műsorba.(Hát ha ilyen kiváló kérdéseket kapok.) Zoltán nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőknek pedig köszönöm ezt a 
mai napi türelmüket is. Nagyon sok szeretettel várom továbbiakban is, el fogjuk indítani májusban egy másikfajta adásban, hoztunk 
olyan termékeket, amik valóban most már mindenkivel fogja tudni ellenőrizni, azt hogy valóban. Azt mondjuk, hogy földelve van az 
illető, akkor valóban le is tudja ellenőrizni mindenki. A következő adásban ezzel fogunk foglalkozni. Én még egyszer köszönöm 
önöknek a türelmét, köszönöm a figyelmét. Legközelebbi viszontlátásig önöknek kívánok legjobbakat és az isten áldja önöket, 
minden jót. 

16. 2014.05.31. 
Gyürüsi József: 
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Ez az ELEKTRO/SOKKK című műsorunknak a májusi adása, és egy rendhagyó műsor lesz a mai, ugyanis vendégeknél vagyunk, 
tehát nem stúdió körülmények között vettük fel ezt a felvételt, hanem Pécsett vagyunk vendégek, professzor doktor Kellényi Lóránd 
professzor úrnál, aki a Magyar Tudományos Akadémia nyugalmazott főmunkatársa, tudományos főmunkatársa, mellette arany 
okleveles villamosmérnök, biofizikus és még számtalan tudományos fokozatokkal rendelkezik. Nehéz felsorolni olyan sok van. nem 
szeretném sokáig hagyni most már húzni az időt, én szeretettel köszöntöm itt a professzor urat. Professzor úr, nagyon sok szeretettel 
köszönjük önt. Professzor úr nagyon szépen köszönjük, hogy a lakásában fogadott miket és itt tudjuk megcsinálni ezt a felvételt. 
professzor úr belevágunk a közepébe, úgyhogy én rögtön megkérdezném önt, hogy tudomásom szerint ön sok évet eltöltött a Bristoli 
egyetem keretei közt, ahol többek között az elektromágneses sugárzásoknak a bizonyos élettani folyamataira ható eredményét kutatta. 
Erről pár mondatot tudna pár mondani. 
prof. dr. Kellényi Lóránd: 
Először is üdvözlöm a kedves néző közönséget és nem akarok olyan dolgokról beszélni, ami nagyon távoliak, de azét ezek már nekem 
is egy kicsit távoliak, hiszen ez több mint 10 évvel ezelőtti dologról van szó. Az első időszakban 69-70-ben kezdtem a Bourden 
Neurologic-i Institutban dolgozni agykutatással, a professzor Walterrel. Később, évekkel később a Bristoli egyetem 
elektrodiagnosztikai departmentjébe hívtak meg konstrüktörnek, oktatónak, szóval egy ilyen …. hiszen nem tagadom, hogy én egy 
villamosmérnök vagyok és a neurobiológiai és orvostudományi azt később az élettani intézetben 50 év alatt szedtem össze és 
tulajdonképpen ötvöztem az agyamban a precíz mérnöki vizsgáló módszereket és az orvosi módszerek. Az elektrondiagnosztikai 
intézetben a hallórendszerrel és a látórendszerrel kapcsolatos elektromos kiváltott válaszoknak műholdas összeköttetéseken keresztüli 
távdiagnózisa volt az egyik kidolgozási témánk. Ekkor kerültem kapcsolatba a mellettem lévő intézettel, ahol a mobiltelefonoknak az 
emberi agyara való hatását vizsgálták. Egy rendkívül tehetséges professzor volt a vezetője és hát felkértek, hogy csatlakozzak. Ekkor 
az első vizsgálatok, azok arra irányultak, hogy az autóvezetés közben mobiltelefonálás hogy befolyásolja a reakcióidőket, mert a 
gyakorlati tapasztalat az volt, hogy egy hosszabb mobiltelefonálás után megnövekedett a reakcióideje az embereknek. z első vizsgálati 
sorozatban azonban sem a besugárzásnak a precíz vizsgálata, mérése, elnyelődési vizsgálatot, fantom vizsgálatot, nem álltak 
rendelkezésre, és bizony azt tapasztalták, hogy az első 5-10 perces mobiltelefonálás után a fiataloknak a reakció idő rövidült, tehát 
felgyorsultak. Hát mindenki nagyon boldog volt, hogy tulajdonképpen milyen jó ez a mobiltelefon. És akkor mondtam nekik, hogy 
hát ezt azért nem így szokták nézni, hanem meg kell nézni, hogy mennyi idő alatt áll vissza az idegrendszere az eredeti állapotra, van 
e utóhatás, úgynevezett ribon, vagy nincsen. És mondták, hogy hát én ne nagyon szóljak ebbe, ők ezt így gondolták, és akkor 
mondtam, hogy nagyon helyes, akkor majd én ebből kiszállok. És amikor hazajöttem és időközben ugye így félévente mentem ki 
Akadémiai munkaszerződéssel, itt a pécsi egyetemen a neurológián és a TTK-nak a biológiai intézetében páran összeálltunk és 
csináltunk egy humán elektorfiziológiai labort, ahol azokat a méréseket, amik az én álmaimban volt, azokat a méréseket megpróbáltuk 
megvalósítani. Na, most az álmaimhoz mi tartozott hozzá? Egy pár mondattal muszáj erről is beszélnem, hogy a pályám kezdetén a 
Posta kísérleti állomáson voltam műszerész és abba a laboratóriumba kerültem, ahol egy évvel ezelőtt Békési György Nobel díjas 
fizikus disszidált, akkor ezt még így mondták és ott láttam azt, hogy egy fizikus is kaphat orvosi Nobel díjat, mert ez volt a Békési 
Nobel díja. És egy életre elköteleztem magam a hallórendszerrel és az aggyal. Így adódott, hogy aztán mikor később befejeztem a 
műszaki egyetemet, akkor orvosi területre, egy agykutató intézetbe, a híres Lisán Kálmán és Gattyán mellé kerültem a pécsi élettani 
intézetbe. Itt az élettani intézetben csináltuk az első biológiai számítógépet, amivel az első hallókészülékkel kiváltott válaszokat írtuk 
le és elköteleztem magam az agy és a hallórendszernek a vizsgálatára. Ebből természetesen adódott, hogy a mobiltelefonoknak az 
hallórendszerre és az agyi hatásainak a vizsgálatára hegyeztük ki a laboratóriumunkat. Ebbe a laboratóriumba biológus, orvos, 
neurobiológus, mérnők team állt össze és az első közleményünk, amelyik a agytörzsi kiváltott válaszok időbeni eltolódását mutatta a 
mobiltelefonálás használatakor az nemzetközi figyelmet kapott és a WHO tulajdonképpen fizette azokat a kutatásokat amit 10 
országban azonos paraméterek közt, ahogy megálmodtuk kellett elvégezni. A WHO által fizetett kutatás az tulajdonképpen független 
volt a mobiltelefonos és az egyéb társaságtól, ez tudományos háttérrel indult, alapozódott meg. És az eredmények olyanok voltak, 
hogy a 10 kutatóból 5 azt mondta nem szignifikáns a hatás, másik azt mondta, hogy a határon van a hatás. De ha az ember jobban 
belenézett a kísérletekbe és ezeket állatkísérletekkel is ellenőrizte, akkor kiderült az, hogy 5 perces telefonos besugárzásnak a hatását 
még nem lehet mérni a mérőrendszereinkkel, az csak 20 perc után kezd mérhetővé válni. tehát az alapkiindulás is már olyan volt, a mi 
mérésünknek az 1/3-át használták a besugárzásokkal. A kísérleteink a következőt mutatták: reakció idők megváltoznak, a reakció 
időnél, fiatalnál elhúzódik, hosszú és a lassulásnak az értéke, vagy a reakció idő megnyúlása az a besugárzást követő 20-30 perc, 1 
órán belül maximális. És ahhoz, hogy az idegrendszer eredeti állapotába álljon vissza fiataloknál 1 óra másfél óra elegendő, idősebb 
korosztálynál 3 óra szükséges. Mennyi az az idősebb korosztály? Ez kérem szépen 52 év, plusz mínusz 10. Ezt neveztük idősebbnek. 
A fiatalabbakat 24 plusz mínusz 10, azt neveztük fiatalnak. Na ezek után az a kérdés volt, hogy ez állatkísérlettel egy sejt szinten 
megismételhető, vagy sem? a rendszerünkhöz a sugárbiológiai intézet biztosította a nemzetközi szabvány szerinti besugárzó 
eszközöket, tehát az eszközöket, azt készen kaptuk, a regisztrálást és a kiértékelést csináltuk az intézetbe. És a következő tapasztalat 
volt. Patkányokon, egy sejt aktivitás mérése üveg mikro elektronon keresztül azt mutatta, hogy 10 perc besugárzás után meggyorsulás 
lép fel az idegsejt működésében, aztán ha egy másik idegsejtet találtunk el, ott egy szignifikáns lassulás történt és volt olyan, hogy 
nem tudtunk változást tapasztalni. Ezt pedig azt mutatta számunkra, hogy a gátlósejtek és a facilitáló sejtek arányában történik, hogy 
gyorsulás vagy lassulás történik. Ezt a közleményünket 4 évvel később egy nagyon híre amerikai egyetem egy az egybe 
bebizonyította és pontosan százalékosan, hogy körülbelül milyen százalékos arányba hat a sejtekre. Ezek után egy következő gondolat 
támadt, hogy a dózis összefüggést nézzük meg, hogy mikor kezd sejt aktivitásváltozás lenni, mennyi ideig tart és milyen besugárzású 
teljesítménynek a függvényében. A megállapítás az volt, hogy az első 5 perc alatt tulajdonképpen változást nem nagyon lehet mérni. 
A változás 5 perc után történik, ha a szabvány mobiltelefon maximális energiájával sugárzunk, és ez addig tart, ameddig sugárzunk. 
És hogy ha elkezdem csökkenteni a besugárzás teljesítményét és a jelenlegi szabvány szerint 10 % alá megyek a sugárzási 
energiájával, akkor kezd visszaállni eredeti állapotára az idegrendszer. Tehát azt mondhatjuk, a mérés pontatlanságától függően, hogy 
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a jelenlegi besugárzási szabványok túlzottak. Magas. Ennek kisebb értékét kell alkalmazni. Az egyes nemzetközi vizsgálatok a 
jelenlegi érvényes szabványokra ezrelékét javasolják, vagy még kevesebbet. 
Gyürüsi József: 
Professzor úr, van nekem egy állandó problémám ezzel az egész sugárzással kapcsolatosa, mégpedig az, és ezért kerestem én önt 
minden áron, hogy valahogy találkozzon, és nagyon szeretném köszönni, hogy rendelkezésünkre áll. Még pedig az, hogy az ön 
végzettsége, hogy az hogy az ön végzettsége, tehát ön egy okleveles villamosmérnök és egy orvosnak az elméje tudja ezt az egészet 
összeállítani. Mondom én ezt azért, mert jelen pillanatban azok határozzák meg sajnos a műszaki értékeket, tehát az egészségi 
határértékeket, akinek semmi köze az egészségügyhöz, és éppen ezért most nincs semmifajta párbeszéd a kettő csapat között, 
gondolok itt a műszaki ember és az egészségügyi dolgozók között. 
prof. dr. Kellényi Lóránd: 
Ezt kicsit helyesbíteném, mert az utolsó 50 év eljutott odáig, hogy ma már az orvosi kutatói területek igénylik a mérnöknek a 
villamosmérnöknek, a vegyészmérnöknek, a matematikusnak, az elméleti fizikusnak az együttműködését, mert azt látjuk, hogy az 
életben, főként most a mikrobiológiára gondolok és a sejtaktivitás és az ezen belüli információ áramlás és információ átadásra, ez 
önmagában egyetlen egy diszciplínával nem érthető meg, le nem írható meg nem magyarázható. De egymásba átfolyó ezek a hatások 
egymásba átfolyó rendszerek és egyes mérési eljárások tulajdonképpen egy-egy nagyon kiélezett helyzetre rá tudnak mutatni. Tehát 
történetesen pszichológiai mélységekig lehet menni a kutatással és számomra meggyőző az, hogy ha 10.000 embernek a kérdés 
felelek alapján adott válasz az valamilyen irányba tendenciát mutat, de azt most nem tudom megmondani, hogy X, Y vagy Z esetében 
ez milyen mértékben áll fenn. Ezért kell tulajdonképpen egy multidiszciplináris kutatást végezni, és hogy ha már az elektromágneses 
tereknél vagyunk, akkor sajnos ki kell jelenteni, hogy ezen a téren elpiszkosították a Földet. Ezt úgy elpiszkosították a Földet, hogy 
ilyet el se tudtunk volna képzelni. csak egy példaként mondanám, amikor az első röntgensugárzásokkal kezdtek vizsgálódni, akkor azt 
mondták, hogy amíg nem meleg, meg nem éget, addig nincs biológiai hatás. Hát ezek az orvosok, akik így gondolkodtak, azok 
hamarosan valamilyen típusú rákban el is hunytak. Utána kezdték a szabványokat kérem szépen szűkíteni és ma a nukleáris, tehát az 
ionizáló sugárzásokra nézve a első világháborútól körülbelül mostanáig 7 ezredére csökkentették az elfogadható sugáradagot, és még 
ez is sok. A nem ionizáló sugárzások, ami a rádiófrekvenciás terek, mobiltelefonok, radar állomások, hordozható telefonok és az apró 
kis villamos kütyük, ajtózár, nyitó, már föl se tudom sorolni. Ezek mind igenis hatnak az idegrendszerre. És a hatásuk az olyan, hogy 
jelen pillanatban erre három magyar kutató agydíjban részesült az információcserében történő biológiai háttereknek a vizsgálatában. 
Tehát tulajdonképpen én ma így fogalmaznám, hogy a rádiófrekvenciás terek, elsősorban az impulzus jellegűek, azok az agyi 
információfeldolgozásban szerepet játszanak. Két féleképpen, egyrészt az információ rögzítését csökkenti, tehát tanulási effektusban 
lemarad, másik az információnak a visszahívásában szintén lemarad, ez memória veszteséget jelent, prózaian kifejezve. Ezért van az a 
gondolat, hogy a fiatal korosztálynak, akinek a védelme nem alakult ki, mint egy öreg meszes koponyába, azok még fiatalok, nem 
beszélve a magzatról, az édesanyja hasában növő magzatról, amiről már vannak jelek, hogy bizony a magzat nem csak az anyja 
hangját, hanem a telefonját is érzékeli. És az itteni fejlődésbe, hogy fogalmunk sincs, hogyan avatkozik bele a rádiófrekvenciás, vagy 
elektromágneses háttérsugárzás. Na, most még egy gondolatot őhozzá mondanék. Én nem foglalkoztam a világítási hálózati 
elektromágneses terekkel és a nagyfeszültségű elektromágneses terekkel, ettől távol volta, de itt van és tulajdonképpen ezekkel együtt 
élünk. Az éjjeli szekrény lámpámban ő világít, a mobiltelefonomban ő szól, tehát ezek együtt vannak. Mindegyik irányban fejleszteni 
kell a kutatást, hogy jó ajánlásokat lehessen tenni az építésznek, a erőművesnek, a mobiltelefonosnak és az összes elektromágneses 
problémát okozó készülékek előállítóinak. Jelenleg ez sajnos egy olyan terület, aminek az összefogását még nem látom. 
Gyürüsi József: 
Ez az professzor úr, pont erre akartam rátérni, hogy valahol mi is olyan félve beszélnek róla, vagy a legtöbben mégis az a válasz, hogy 
ha valaki mégis megpendíti ezt a dolgot, hogy hát nincs kellően kutatva. Ezt halljuk 25 éve. Nos, ezért aggódom én, pont a fiatalság, 
őket meg szépen lassan éljük fel, ennek a ráérünk, nem foglalkozunk vele. 
prof. dr. Kellényi Lóránd: 
El fogunk oda jutni, hogy azt az állapotot, amit mi tulajdonképpen mi elrontottuk, azt vesszük normálisnak és ehhez viszonyítjuk a 
még nagyobb romlást. Hát ezt nem szabad, tenni kell valamit és nem csak a gazdaságosság háttér, a profit és egyéb élteti az 
embereket, hanem az egészség és van még egy dolog, az egészséges élethez való jog. Amelyik jog mindegyikőnket megilleti és aki 
abba beavatkozik az én káromra, az én, anélkül hogy én tudnék róla, az bizony nem hibát, hanem bűnt követ el. És ezeket a 
gondolatokat tulajdonképpen a vezetőknek is illene tudni, hogy az intézkedéseikbe bizonyos lobbi érdekek, azok ne szerepeljenek, ne 
olyan mértékben és az igazi lobbi az legyen, hogy jobb életet biztosítsunk mindenkinek.  
Gyürüsi József: 
Kedves nézőink ennyi fért a mai adásba. Megköszönöm önöknek a megtisztelő figyelmüket, a legközelebbi viszontlátásig minden jót 
kívánok önöknek, Isten áldja önöket! 

17. 2014.09.27. 
Narrátor: A műsor támogatója a földelni jó Kft. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja: 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. Ez az elketrosokk című műsorunknak az úgynevezett 
tudományos része. Tehát itt most nem termékekről fogunk beszélni hanem problémákról fogunk a minap folyamán beszélni. És 
mielőtt még bemutatnám a kedves vendégünket, engedjék meg kedves nézők hogy két nagyon fontos dologgal felvezessem ez a mai 
adásnak a lényegét. Az egyik az hogy 2011 május végén a Lyoni rákkutató intézetben a WHO a mobiltelefonokat és a mobil 
átjátszókat felvette a 2B besorolásba. Ez azt jelenti hogy egy szintre kerültek lehetséges rákkeltő ágensek közé. Tehát oda került mint 
az azbeszt és a DDT és társai vagy a nikotin. Ez az egyik a másik pedig az hogy a magyar alkotmány is jelen pillanatban tehát a 
jelenlegi alkotmányunk is tartalmazza azt a nagyon fontosat hogy minden magyar állampolgárnak joga van az egészséghez és az 
egészséges környezethez. Defőképp az utolsó a nagyon fontos mert a mai vendégemet akit szeretnék itt önöknek itt bemutatni 
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Oroszné Lengyel Katalint én csak ezt a hármat tudom fejből. Katika aki Túrkevéről érkezett és nagyon szépen köszönöm hogy 
elfogadtad ezt a meghívást, nagyon köszönöm. Nem akármilyen hőstettet hajtottál végre hajtottatok végre. Kedves kati tegezzük 
egymást mert most már Katikával régebb óta ismerjük egymást és megengedte hogy ez a tegező viszony fennmaradjon. Tehát egy 
nagyon nagy hőstettet hajtottál végre ott Túrkevén. Tehát nem egyedül mert ebben segített az ottani önkormányzat polgármester és a 
képviselőtestület egy bizonyos fajta része. Én rögtön át is adom a szót mert az időnk rövid. Úgyhogy én arra kérlek szépen hogy 
hogyan is történt ez a történet. 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Köszönöm szépen a meghívást Jóska. 2012 januárjában éppen félévi bizonyítványokat írtam amikor éppen amikor a házunkkal 
szemben lévő víztornyon komoly munkálatok folytak. Én azt gondoltam akkor hogy a tornyot javítják, és aztán az egyik ügyes 
szomszéd felfedezte hogy egy mobil bázisállomás létrehozásában szorgoskodnak az emberek. igazából akkor még én sem voltam 
tisztában ennek a hatásaival, viszont érdekelt a téma, tudtam hogy jó nem lehet és elkezdtem utána olvasgatni és úgy belevetettem 
magam hogy aztán a nagyon sok rossz dolog kapcsán azonnal tiltakozásba kezdtünk az ottani lakókkal. Én kezdtem el én vezettem a 
tiltakozást, aztán egyre több embert sikerült ebbe belevonni magam mellé állítani. Szerencsés helyzetben voltunk olyan szempontból 
hogy a víztorony önkormányzati tulajdonban van, a képviselő testülethez kell fordulnunk és majdnem két év testületi ülésekre való 
járás után ez év szeptemberében sikerült azt elérni hogy a mobil bázisállomást felszerelés után sikerült leszereltetni. Nagyon nehéz 
harc volt, nagyon szépen köszönöm Jóskának és Vincze János professzor Úrnak aki a műsor vendége volt többször is, a segítségüket 
mert nélkülük nem sikerült volna. Ugyanis azt tapasztaltam hogy mindenhol ellenállásba ütköztünk még a város lakossága részéről is 
pedig a városban előtte más szolgáltatók tornyai ellen is volt tiltakozás de az emberek igazán nincsenek tisztában a mobilsugárzás 
káros hatásaival. illetve szerintem kicsit struccpolitikát folytatnak, nem akarnak odafigyelni ezekre a dolgokra 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja: 
Katika bocsáss meg hogy közbeszólok, amikor ne mennyünk olyan gyorsan előre. Amikor ez a torony elkezdte a munkáját amikor 
beüzemeltették. Tapasztaltatok ott a környéken egészséggel kapcsolatban? Volt valami változás az embereknél hogy rosszabbul 
érezték magukat vagy jobban érezték magukat vagy melyik volt ez? 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Eleinte nem azt kell hogy mondjam egy fél év után kezdődtek a tünetek. Igazán én sem hittem hogy ilyen hamar és ilyen iszonyú 
káros dolgokat, keringési zavarok, vérnyomásproblémák a sztrókig  sajnos ki kell mondjam nagy valószínűséggel ez okozhatta, 
bizonyítani nem lehet de a rizikótényezők kizárhatóak. Úgyhogy egy jó hat hónap fél év után kezdődtek a magas vérnyomás az 
álmatlanság, lányom is esténként fél algopyrinnel aludt fejfájásra panaszkodva és mióta nem üzemel az antenna nem kell gyógyszert 
szedni több ember megkeresett már tudnak aludni, jól vannak, teljesen egyértelmű hogy ennek is betudható. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja: 
Katika, így utólagos engedelmeddel megnéztem a közösségi oldalt és ott láttam egy képet ahol ezt a tornyot ugye üzemen kívül 
helyezték és ugye voltak kommentek ott az oldalon, és én kettőt én mindenképpen kivettem mert érdekessé tette és ugyanaz a témánk. 
Nem mondom a nevét mert nem hatalmazott föl hogy a nevét mondjam neki aki azt mondta oda neki hogy mi mögötte lakunk és 
elmentem Magyarországról nagyon beteg voltam és otthon rendszeresen vérzett az orrom. Kint Izraelben nagyon sok tünetem 
megszűnt, illetve az orvosi eredményeim mást mutattak, magyarul meggyógyultam. Természetesen egy egy betegségnek nagyon sok 
oka lehet. De évek múlva ahogy betettem a lábam újra vérzett az orrom, azon a környéken. Ez az egyik levél. Az a kedves hölgy aki 
visszaigazolta hogyha újra visszatért abba a környezetbe akkor ismét elkezdődtek azok a tünetek azok a szintómák amik azelőtt is 
megvolt. A másik levél viszont az átlag ami tulajdonképpen hogy is reagálnak az emberek. Szintén nem mondom a nevét azt mondja. 
Szívből gratulálok a győzelemhez idézőjelben írja. Amennyiben igazak a felhasznált szakvélemények a káros hatások Túrkeve más 
területein élőket fogja majd súlytani, feltéve hogy a lakosság érdek érvényesítő képessége mindenhol ilyen erős mint ott nálatok akkor 
gyakorlatilag megszűnne Magyarországon a mobiltelefon és internet szolgáltatás. Megmondom őszintén ez a fajta levél akasztott ki 
mert itt tartunk hogy a lakosságnak ez a fajta hozzáállása ez a úgyis mindegy mert ráteszik. Mondok egy példát mert itt Budapesten 
meg szerettük volna ezt tenni hogy egy ilyen tornyot levenni. Ott gyakorlatilag a környék aki ebben érintett nagy sugarú körben 
gyakorlatilag a 70%-a degeneratív betegségben szenvedett vagy rákban. És az egyik illető aki ebben szenvedett ebben a rákban ő meg 
akarta csinálni a petíciót szintén hogy csinálnak a szolgáltató ellen. Ő elkezdte aláírást gyűjteni de senki nem merte aláírni ezt a 
levelet. Tehát itt tartunk most jelen pillanatban Kedves nézők had mondjam el nagyon röviden hogy ezt a szolgáltatót persze hogy 
nem akarjuk mi megszűntetni, csak meg kellene tenni az olyan fajta telepítéseket amit valamikor igazából kitaláltak. nem a lakosság 
kellős közepére kell tenni hogy mindenkit ott bántson mert ott van egy kis kiemelkedő torony és akkor rögtön felrakjuk a tetejére. 
Hanem megvan ennek a maga helye éppen a lakott területen kívül és onnan szépen besugarazni és akkor mindenki elvan látva evvel 
az értékeléssel és nem fog bele betegedni továbbmegyek, bele pusztulni sem. Erről szól a dolog és erre mondtam azt hogy az a 
fölvezetés amit mondtam hogy ezért vették fel a mobiltelefonokat és a mobil átjátszókat az egyik lehetséges rákkeltő ágensek közé. 
Rengeteg gyereket sajnos emiatt sajnos megbetegítünk. És Katika te tanárnő vagy. tanító mindegy az nekem. A lényeg az hogy 
gyerekekkel foglakozol. A gyerekeknek ebből a problémából mit tudtál átadni. Vagy mit tudsz átadni. 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Igyekszem átadni egyre több mindent, nagyon sajnálom hogy ezt tananyagban nem kell tanítanunk a környezetórákon és egyéb 
órákon mivel én alsós vagyok és én tanítok szinte minden tantárgyat az osztályomnak, jelenleg másodikosoknak. Nagyon sok mindent 
be tudok csempészni és sokszor mosolyogják is a szülők amikor a gyerek azzal megy haza hogy hogyan kell telefonálni hogy ne tegye 
rögtön a füléhez amit tőlem tanulta meg amit én is használok. A másik meg hogy egy több mint 100 éves iskolaépületben dolgozom, 
ahol vastagok a falak. Digitális tábla minden van a termemben és az internet lefedettség nem tökéletes leárnyékolnak a falak. Az én 
termemben nincsen wifi és én ezt kategorikusan ki is jelentettem hogy nem is engedem. Majd vezetékkel próbáljuk bevezetni az 
internetet. Én igyekszem óvni védeni is a gyerekeket mint pedagógus. Aztán nagyon érdekes volt. Van aki megmosolyog ért a mai 
napig is de most már úgy gondolom hogy egyre többen már látják azt hogy miért harcoltam és én erre azt gondolom nagyon büszke 
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vagyok meg lehetek is minden szerénység nélkül. A sors pikantériája amit Jóska nem érintettél hogy a víztorony mögött a város 
legnépszerűbb legnagyobb játszótere van és a gyerekek. Volt rá saját példám hogy amikor kimentem oda a gyerekekkel és egy 20 perc 
után megfájdult a fejem, szédültem vérnyomásom fölment, tehát ezt ott akkor én is tapasztaltam. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja: 
Ugye te alsó tagozatosokkal foglakozol mert amikor teljes egészében mondják nincs benőve a fejük lágya ezeknek a gyerekeknek, 
tehát még jobban kitettek ehhez az egészhez. Most megint a kedves nézőknek így zárójelben mondva, asszem valamelyik adásban 
már említettem hogy az izraeli Wishman intézet most már a harmadik dolgozatát adja a Nature egy egészségügyi lapnak. Hogy azok 
az édesanyák akik az áldott állapotban kéz órát telefonálnak vagy olyan környezetben tartózkodtak Wifi és a társaik akkor a gyerekeik 
elkerülhetetlen hogy 6 év vagy felette ne legyen viselkedés zavaros. És most had mondjam neked is hogy jó pár iskolaigazgatót 
ismerek hál istennek. És mindenhol panaszkodnak hogy a gyerekeknek az osztályoknak a közel 60-70% viselkedés zavaros nem lehet 
a gyerekekkel bírni. Ha erre még rátesszük a wifit és informatika órákon még megterheljük ezeket a kis gyerekeket. Itt az eredménye 
hogy nem tudom mi lesz a következménye illetve tudom csak akinek kellene tudni az nem tudja. Én már nagyon várom azt a napot 
amikor ezeknek az adásoknak lesz egy olyan hatása amikor majd egy olyan prominens személyiség felkapja a fejét akinek van akkora 
hatalma hogy azért már kicsit tenni is tud. Olyan országok amik körülöttünk vannak amik mindig megteszik azokat az 
óvintézkedéseket amiket úgy hívnak az elővigyázatosság elve alapján tegyünk valamit mert hátha igaz amit mondanak itt. És egyet 
had mondjak teljesen friss élmény hogy Berkelej városa most kilencedikén döntött arról hogy minden mobiltelefonra kötelező lesz 
ráragasztani azt a kis címkét amit a cigarettákra hogy a mobiltelefon rákot okoz, tehát valamit tesznek már. A másik meg most te is 
mondtál hogy az iskolákban vannak ezek a wifik aztán a te részedről hál istennek ez megoldott. Azok a nagy egyetemek amik a 
világon nevesek, Ilyen a Yale a Sorbon nincsenek benne wifik. Tehát mégis csak tudnak amit nem akarnak produkálni. Katika még 
annyit szeretnék tőled kérni hogy ezek a gyerekek amit én nagyon büszke vagyok rád hogy a gyerekeket tanítod, lehet folytatni még 
tovább is tehát a szülők nem tiltakoznak hogy miket mondasz a gyerekeknek? 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Nem tiltakoznak sőt jönnek a visszajelzések amikor mosolyogva mondják amikor elmondták otthon hogy kell telefonálni. Én most is 
elmondtam szülői értekezleten hogy ne haragudjanak rám, én igyekszem erre megtanítani őket az elővigyázatosság elvét és 
elfogadják. Partnerek a szülők ebben 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja: 
És az iskolaigazgató, 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Ő is partner most folyamatban van hogy átfúrhatjuk a falat egyik apuka vállalta és akkor be tudom vezetéken az internetet vezetni és 
ha szükség van rá akkor be tudom hozni. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
Csak azért kérdeztem az iskolaigazgatóz hogy én jó pár iskolaigazgató részéről megjelentem iskolákban, említett Vincze 
Professzornak a társaságában. És képzeljék el kedves nézők általában úgy szokott ez működi hogy olyan iskolaigazgatókról beszélünk 
akiknek van egy kis empátia a gyerekek az egészsége iránt. Ilyen helyekre szoktak minket meghívni és aztán most már szájról szájra 
megyünk ha bírjuk energiával meg idővel. De a lényeg az ha összehívják egytől a nyolc osztályig a tornaterembe a gyerekeket. Akkor 
mi a professzorral egy óra alatt a világon mindent meg tudunk értetni és a gyerekek rögtön tudják hogy mi ebben a feladatuk. Miért 
nem lehet ezt megcsinálni. Amikor nekünk az épületbiológiát tanították elvittek egy iskolába Koblenszbe megmutatták hogy 7-8 
osztályban ez egy kötelező tantárgy. Ez a különbség egy magyar gyerek és egy ottani gyerek között. Amikor az a gyerek férjhez megy 
vagy megnősül neki evidens hogy a környezetét a lakóhelyét úgy alakítsa ki hogy az őt ne terhelje és ne legyen az áldozata ennek az 
egésznek ennek a modern technológiának. itt szeretném kedves nézők mindig megemlítem minden adásban hogy mi nem a technika 
fejlődése ellen vagyunk hanem csak megtanítani mindenkit de főképp a gyerekeinket mert jobban vannak kitéve ennek az egésznek. 
Hogy ezt a megváltozott technikai világot amit ránk öntöttek szó szerint mondom hogyan lehet úgy az öné hogy tegye a dolgát de ne 
pusztuljunk bele. Katika még csak visszafordulok hozzád úgy tudom hogy te most elég nagy poszt várományra készülsz tehát 
képviselőnek választanak. Remélem hogy megválasztanak azért drukkolok megmondom őszintén mert nem csak az iskolában hanem 
a városnak a szintjén remélem fogsz tudni tenni, hogy valóban a város lakóit meg tudd védeni az ilyen fajta hatásoktól. Nagyon 
drukkolok neked szívemből drukkolok. mekkora az esélyed azért beszéljünk róla. Mert ha ezt az áldozatosságot amit ezt a témával 
kapcsolatosan véghezvittél és a városnak az érdekében is ezt fogod tenni akkor én mindenkit kérek arra hogy téged mindenképpen 
jelöljenek vagy válasszanak. Van e lehetőséged hogy tegyél a városért ilyen szempontból. 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Gondolom hogy akkor lenne és nagyon szeretnék ez irányba mozdulni. Annál inkább mert nálunk megoldódott ez a probléma a 
mobilszolgáltató leszerelte az antennáit, ami nagy dolog. De sajnos a város szélén néhány házsort érint egy******** tulajdonában 
lévő toronyra került föl és az ott lévő lakóknak is szeretnék segíteni hogy ilyen ne fordulhasson elő. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
És az ottani lakók, 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Tiltakoztak, tiltakoztak de hát reménytelen mert saját tulajdona a mobilszolgáltatónak a torony és a telek. Ez volt a legelső torony 
Túrkevén és akkor a lakosság nem volt tisztában. Én megígérte nekik hogy igyekszem segíteni nekik nagyon sajnálom hogy így 
oldódott meg mert én 1 évig jártam testületi ülésre és én mindenhol kihangsúlyoztam hogy városon kívül, lakott területen kívül úgy 
ahogy a Salzburgi tartományi egyezményben van hogy emberek ne kerüljenek még egyszer ilyen helyzetbe mint mi. sajnos ez nem 
sikerült. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
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Azért is kérdeztem Katika hogy az emberek hogyan állnak hozzá. Mert számtalanszor kapok olyan telefonokat hogy általában idősebb 
emberek jeleznek vissza felém a fiam unokám mérnök és teljesen kinevetnek meg hülyének nézik a szegény nagymamát. szeretném 
ezeknek a kedves mérnököknek üzenni ezeknek a kedves okos embereknek azzal vannak ők becsapva hogy ebbe az esetbe amikor 
kommunikációról beszélünk, az elektromágneses sugárzásokról beszélünk. Akkor a nem ionizációs kategóriába tartozik. ami azt 
jelenti hogy úgy tanították nekünk az iskolába hogy ez az a kategória ami még nem képes elektron kiváltásra, nem képes elindítani a 
testben olyan folyamatokat mai problémát okozhat. Ez nem igaz, már régóta nem a hőhatásokkal kell foglalkozni, hogy mekkora az a 
besugárzási érték hogy bennem egy celsius fokos hőmérséklet emelkedést okoz, egy mesterséges lázat okoz. Réges régóta nem erről 
szól a dolog. Van itt az információ hatás az ingerhatás csak nem foglakoznak vele. Mer azzal már nagy a probléma. A másik pedig ha 
nem jó az ionizációs  sugárzás hogy ez van a technikai részen kiemelve. A másik problémám nekem amit jó párszor elmondtam itt az 
adásban hogy a mérnökembernek nem kötelessége az hogy az emberi szervezet működésével tisztában legyen. aki az egészséggel 
foglakozik tehát a gyógyító orvosok annak nem kötelessége hogy a  műszaki tudományokat teljesen tisztában legyen és mi ebbe a 
kettő között feszítettük el magunkat ebbe tobzódunk itt hogy kinek van igaza. Ezért van az hogy egy orvos azt szokja mondani hát ez 
még nincs kellőképpen kutatva ezzel nem kell foglakozni. szeretném kijelenteni hogy minden betegségnek az előidézője tud már 
sajnos lenni, egyik előidézője. A másik pedig ha van már bármilyen betegsége, kijelentem kedves nézők annak az égi mannát 
odavihetik az ágya mellé amíg ez nincsen megoldva addig az a betegség nem fog at egyről a kettőre jutni. Jó lenne ha egyszer és 
mindenkorra az orvosok a természetgyógyászok akik az embereknek a gyógyításával foglakoznak azok figyelembe vennék ezt az 
egészet. Azér szól a másik műsorunk hogy erre mindegyikre van megoldás. A másik amit a Katika is elmondott au Iskola részéről, 
hogy valóban el kellene kezdeni az óvodában vagy ne is tudom hol el kellene kezdeni ezt a tájékoztatást. Azért mondom az óvodába 
mert ugye sokszor kiakad az ember amikor hall ilyen információkat hogy megszavaztatják a nézőket hogy a gyereknek mikor adjunk 
mobiltelefont a kezébe, három éves korban ,6 éves korban vagy 12 éves korában és akkor megszavazzák a hat évet. A másik pedig jó 
lenne azokat a védőnőket nőgyógyászokat felkészíteni akik a kisbabákat várják és felkészítik az édesanyákat ennek a fogadására, 
hogy az a kisbabát ne betegítsék meg ilyenekkel mert meg lehet. Katika ezért drukkolok nejed hogy így legyen hogy valamilyen 
posztot ott kapjál és legalább Túrkevét lakosságát tájékoztasd és védd meg őket ettől az ilyen fajta sugárzásoktól. Van még 3 percünk 
Katika azt szeretném tőled még egyszer megkérdezni hogy ugye most hány ideje hogy leszedték ezt a tornyot? 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Június elején. Nem szeptember elején, egy három hete. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
3-4 hete. Adott a kérdés. Érzel-e vagy a környék érez e változást az egészségében vagy nem fáj a feje nem folyik az orrom mint a   
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Igen Júniusban kapcsolták ki tehát rosszul mondom. Júniusban kapcsolták ki és most vették le. Igen azóta érezzük. több szomszéd 
azóta megkeresett. Már mondta hogy nem szedi a vérnyomás csökkentőt. Tud aludni és nem könyveket olvas éjszaka. Saját példám 
hogy én sem szedek gyógyszert. Nekem komoly keringési problémám volt. Stroke 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
És szerinted ez indította el, ennek köszönhető? 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Nagy valószínűséggel igen mert a stresszen kívül egyéb kockázati tényező nem stimmel rám nézve. 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
És most jelen pillanatban? 
A műsorban Oroszné Lengyel Katalin a következőket mondja: 
Köszönöm szépen, most sokkal jobban vagyok mondom gyógyszer nélkül sokkal jobban vagyok 
A műsorban Gy. J. Az alábbiakat mondja 
Kedves nézők erről beszéltünk és erről szeretnénk átadni folyamatosan informálni és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Viszont azt 
még szeretném megígérni ezek után nem szeretnék belemenni és mindenhol ahol vannak ilyen tornyok akkor minket hívjanak és 
akkor a szolgáltatóknak mi legyünk itt a legnagyobb ellensége, mert már így is történtek érdekes atrocitások velünk. Nem szeretnék 
bele menni abba hogy komoly következmény legyen ha annyit beszél ez az ember itt majd teszünk róla ne beszéljen. Ebbe nem 
szeretnék részt venni de mindenképpen azt igen megtesszük mert a televízió alkalmas rá hogy az embereket folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk. Folyamatosan én mondom, majdnem azt mondom mantrázzuk hogy az elektromos és az elektromágneses környezet meg tud 
betegíteni, sőt tovább megyek sajnos elég súlyos problémákat tud okozni. Ha valaki ezt nem veszi  tudomásul én nagyon nagyon 
sajnálom de előbb utóbb érezni fogja ennek a hatását mert azt mondom hogy elkerülhetetlen. Kedves nézőink sajnos lejárt az időnk én 
nagyon szépen köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmüket. Következő adásokban folytatjuk ennek a témának a körüljárását, 
defőképp a megoldását. Mert még egyszer mondom mindenre van megoldás csak tudjuk azt hogy mit kell megoldani és mivel. É az 
ellenőrizhető legyen legalább is. Az a legfontosabb. Kedves nézők még egyszer nagyon szépen köszönöm az önök türelmét. A viszont 
látásig kívánok önöknek minden jót. Isten áldja Önöket. 

18. 2014.10.25 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. Ez az ELEKTRO/SOKKK adásunknak az úgynevezett 
tematikus része. Tehát tudományos része, ami most nem termékekről fogunk beszélgetni, hanem hogy a termékeket egyáltalán miért 
kell használni. Mik azok az okok, ami miatt ezeket a termékeket használni kell. Kedves nézők úgy volt, hogy nekem ma lesz egy 
vendégem, de sajnos visszamondták a legutolsó percben. Úgyhogy most egyedül fogom itt a magamét mondogatni és én mindjárt 
kezdeném egy olyan témával, ami tulajdonképpen az egész mai adásunknak egy apropót adott, még hozzá a múlt héten elhangzott 
televíziós adás, ahol ketten is felhívtak előtte, hogy rólunk lesz e szó, de mindenképpen nézzük meg ezt a este fél 6-kor kezdődő 
adást. És ennek valóba a témája az volt, ami először nagyon érdekes volt, mert egy hölgy, akinek az arcát nem mutatták bemutatott 
egy olyan kis zöld zselés anyagot, ami rá kell ragasztani a mikró hullámú sütőnek az elejére és innentől kezdve az a család teljes 
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egészében meg van védve a mikrohullámú sütőnek a sugárzásától is, meg minden mástól. Ez a része teljesen normális volt, hogy 
szidták hogy ilyet hogy lehet egyáltalán valakinek is elhinni, a másik pedig az, hogy megszólaltattak szakembert, aki valóba 
bizonyította, hogy ez a ilyenfajta kis kütyük mekkora problémát okoznak olyan szempontból, hogy tényleg az a család aki ezt elhiszi 
ő úgy gondolja, hogy akkor most innentől kezdve meg van oldva az ő védelme, de ez nem igaz. Erről már sokszor beszéltünk kedves 
nézők, ezzel nem akarok foglalkozni, viszont ez az adásnak a folytatásáról igen. Ugyanis ez a kedves riporter hölgy, aki nagyon 
csodálatosan vezette azt a műsort behívott más szakembert is, hogy mégis ezt az egész elektromosságot, ezt az elektromágneses 
sugárzásokat egy kicsit járjuk körbe címmel és az egésznek a végeredménye az lett, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni. Ennek 
nincsen akkora ereje, ezzel az egész elektromágneses sugárzás túl van lihegve és a többi és mentek az ilyen hasonlók. Kedves nézők 
én nem megmondom őszintén, hogy én nagyon berágtam és én próbáltam azonnal elérni ezt a riporter hölgyet, én egy levél írtam is 
neki, még eddig csak egy választ kaptam, hogy megkaptam a levelet, majd reagálnak rá a szerkesztőséggel. Valószínűleg, hogy sokáig 
kell várjak, hogy valóban megkapjam azt a reagálást. De én szeretném itt megosztani önökkel az én aggodalmamat. Kedves nézők 
nem tudom milyen tudós ember az, aki jelen pillanatban 2014-ben azt mondja ennek a rengeteg elektromos és elektromágneses 
sugárzásra, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nem tudom, kit véd, nem tudom, kit akar ezzel leplezni, sejtem, meg gondolom önök is 
sejtik, hogy kiket kell leplezni. Azokat a lobbi cégeket, akik tulajdonképpen ezt az egészet adják, akinél a sok-sok pénz van. Mi itt 
szerencsétlenek, akik próbálják itt most már idestova második éve tájékoztatni arról, hogy igenis hogy tessék a saját egészségük 
érdekében komolyabban venni ezt az egészet és akkor meg fogják látni, hogy ennek meg lesz az eredménye az egészségüknek a 
állapotába. Mindig is előtte is konzekvensen fogom kérni azt mindenkitől, ha önmagára nem is gondol, de legalább a gyerekeinkre 
mindenképpen. Éppen itt előttem van egy olyan levél, amit a mikrohullámú sütőről van. Ugye ha a kedves nézők figyelemmel követik 
a mi adásainkat, ugye itt is az egyik alkalommal itt volt a Papp Lajos professzor, aki elmondta, hogy mindenképp próbálják ki, hogy 
az ön mikrohullámú sütője valóba kifele sugároz e vagy nem. Ugye ennek van egy nagyon egyszerű, most már egy klasszikus példája, 
hogy hogyan kell ezt az egyszerű ellenőrzést elvégezni. Semmi mást nem kell tenni, mint egy mobiltelefont beletenni a sütőbe, 
nehogy elindítsák a mikrohullámú sütőt. Egy másik mobillal viszont fel kell hívni azt a mikrohullámú sütőbe lévő telefont és ha az 
megszólal, megcsörren, akkor annak annyi a védelme, mert ha bemegy az a sugárzás, akkor valószínűleg ki is fog jönni. Tehát ennél 
egyszerűbb vizsgálat arra, hogy a mikrohullámú sütő valóban véd vagy nem véd, nem létezik. Én most előre mondom, hogy a 
mikrohullámú sütőnek közel a 90, sőt több mint 90% olyan fog lenni, amit fel lehet hívni azt a telefont benne a mikrohullámú sütőbe. 
Tehát én óva védek mindenkit, hogy először is ne ölelje át azt a mikrohullámú sütőt, mert akkor csak az idő kérdése, hogy mikor lesz 
problémája. A másik pedig, hogy a mikrohullámú sütővel egy másfajta probléma van, amit jó lenne, ha mindenki figyelembe venne. 
Jelesül, hogy a mikrohullámú sütő ugye úgy működik, hogy másodpercenként 240 milliót rezeg. Kedves nézők elmondom még 
egyszer, hogy érthető legyen, tehát egy másodperc alatt 240 milliót rezeg. Ami azt jelenti, hogy ha beteszünk abba a sütőbe bármit 
melegítésre, csak melegítésre, mondjuk beállítjuk az időzítőjét fél percre, akkor fél perc alatt ő bármit fel tud melegíteni olyan oknál 
fogva, hogy annak a ételnek italnak a atomjai molekuláit a mikrohullám olyan gyorsan rezegteti, hogy a atomoknak a súrlódása, meg 
a molekuláknak a súrlódása folytán fel is tud melegedni. Csak azokat tudjuk mikroba melegíteni, aminek van víz tartalma. Ugye az 
azt jelenti, hogy H2O, vagy van egy oxigén, két hidrogén kapaszkodik, kovalens kötés, annak mindig 109,5 fokos szöget kell bezárni, 
mert akkor tudja csak az emberi szervezet ezt a fajta klasztereket a szervezetünkben hasznosítani. Ha nem ennyi, akkor rengeteg 
energiát kell a szervezetnek ahhoz elhasználni, hogy ezeket a kötéseket újra vissza tudja alakítani és rendezetté tudja azt az ételnek és 
italnak az úgynevezett klaszter tartalmát. Na, most amikor valaki beleteszi a mikrohullámú sütőjébe a bármit, mindegy hogy miről 
beszélünk, a legelső másodpercekben az összes kötés ez a mikrohullám, drasztikus sugárzás összeroppanta. Az összes génburkot vagy 
megsüti, vagy roncsolja, és ha ki tetszenek venni azt ételt vagy italt abból a mikrohullámú sütőből, abba se vitamin, se ásványi anyag, 
se nyomelem, abba valóba még csak nyomaiban sincs benne. Akkor ezt leküldjük az emésztőcsatornába, jól megdolgoztatják, az 
emésztőcsatornát csak éppen a szervezet az ég egy adta világon semmit nem kap érte. Viszont a molekulák között bármilyen 
hihetetlen nagyon sokáig megmaradnak a rezgések. Erre had mondjak a példát, hogy a Rooseni egyetem csinálta azt a vizsgálatot, 
hogy 3 éves gyermekeknek mikróztak fel tejet, megitatták, és volt olyan módszer amivel tulajdonképpen a vékonybelükről, akkor ott a 
vékonybelüknek a felénél volt a tejnek az eleje az emésztőcsatornába, még mindig tudták mérni a molekulák a rezgéseket. Most 
tessék elképzelni kedves nézők nem kell különösebb képzelő erő hozzá. Ott van a nyelőcső, ott van a gyomor, ott van a patkóbél, ami 
mindig érintett, ott van a patkóbélnél a hasnyálmirigynek az a rendkívül érzékeny kis feje, és akkor még a vékonybélnek agy kis 
szakasza. Ez mind érintett egy mikrozott étel vagy ital okán. Ez a problémánk a mikrohullámú sütőkkel legfőképpen. De erről meg 
nem beszélnek. Arról beszélnek, hogy bennünk nem okoz semmiféle hőmérséklet változást, az igaz, de okoz információhatást, okoz 
egyéb más hatásokat, amiről valahogy mindig elfelejtenek beszélni. Csak mindig az a bizonyos fajta hőhatás, a másik meg, az a 
klasszikus, ami már sokszor, azt mondom az unalomig elmondtam itt, hogy azok a mérnökök, azok a mérnökpalánták, meg azok a 
végzett mérnökök mindig abban a tudatban vannak, hogy ebben tanították meg neki, hogy az úgynevezett nem ionizált sugárzásokról 
beszélünk, akkor ilyenekről, ilyen élettani problémákról nem kell beszélni, mert nem tud okozni ilyen problémát. Kedves nézők, tud. 
A másik pedig az, hogy ha egy gyereket odaengednek a mikró elé, és ott nézi, hogy hogyan forog az a tányér és mi van benne abban 
az ételben, kedves nézők tessék nekem elnézni, annak a kisgyereknek nagyon hamarosan problémája fog lenni. Én megint a héten 
találkoztam egy olyan kisgyerekkel, 5 éves, aki a mikrohullámú sugárzást, nem a mikrohullámú sütő okozta neki, a mobilátjátszó 20 
km-re volt az alvóhelyétől, agyrákot okozott annak a kisgyereknek. Soha ne találkozzanak önök ilyen esetekkel és soha ne is halljanak 
ilyen esetekről, mert egyszerűen megrázó, mert az ember napokig a hatása alatt tud lenni. Tessék mondani, mennyi gyereket kell még 
elveszítenünk ahhoz, hogy végre komolyan vegyük ezt az egészet. Itt van előttem egy olyan papír, ami tulajdonképpen 2009-ben, 
2009. április 2-án az Európai Parlament 1 egész napot azzal foglalkozott, amit én már két éve próbálok önöknek kisebb nagyobb 
sikerekkel átadni. Ennek az volt a címe 2009. április 2-án ennek az ülésnek, hogy Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó 
egészségügyi aggodalmak van egy lajstrom száma és az alcíme, hogy az Európai Parlament 2009. április 2-i állásfoglalása az 
elektromágneses mezőkhöz egészségügyi aggodalmakról. Költői a kérdés, szeretném önöktől megkérdezni, hol hallottak erről a 
napról az Európai parlamentben, hogy ez megtörtént. Melyik Európai parlamenti képviselőnk tájékoztatta mondjuk az ország 
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lakosságát, hogy volt ám egy ilyen egész napos ülés erről az aggodalmakról, aminek az egyik fő célja az volt, hogy felhívja a 
tagországoknak a figyelmét arra, hogy igenis tessék komolyan venni ezeket az elektromágneses sugárzásokat. Igenis tessék 
elbeszélgetni a gyerekekkel, legfőképpen a gyerekekkel foglalkozókkal, tanárokkal, akár orvosokkal, vagy éppen védőnőkkel, 
akiknek valóba a kismamákat, meg a gyerekeket arra kellene oktatni, hogy ezt a nagyon-nagyon meg (…)1 hogy kellene úgy élni 
végre, hogy tegye az is a dolgát, de ne bántson bennünket és ne pusztuljunk bele. Miért nem lehet azt megérteni, miért nem lehet ezt 
csinálni, miért nem lehet félteni ezt a generációt, aki most jelenleg ennek az áldozat. Folyamatosan mondjuk, hogy elöregszünk és 
nincs meg az a következő generáció, aki majd minket el fog tartani, ha egyáltalán meg fogjuk élni azt a kort, azt a mennyiségű 
nyugdíjast, aki majd úgy beesik hamarosan abba a korhatárba. Csak éppen nem lesz aktív állapot, állomány, aki ezt az egészet 
finanszírozni tudja. Most akkor még azt a maradékot is fel fogjuk élni? Mert sumákolunk, azért mert vannak olyan lobbik, akik nem 
engedik, hogy nyilvánosan erről beszéljünk komolyan, konkrétummal. Olyan szakemberek részéről, mint ami elmondta azt, hogy hát 
ezzel nem kell foglalkozni. Kedves nézők tudják, mi jut eszembe? 2006, amikor megtörtént a Csernobil baleset, akkor az ország 
lakosságának azt mondták, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni, mert az ország lakosságát annyi sugárzás érte, mintha valaki 5 darab 
cigarettát elszívott volna. Ez a csapatban most is még ott, aki ezt kommunikálja, csak annyi különbséggel, hogy most 4 fajta olyan 
szolgáltató a kiszolgáltatja okán, aki akik nekünk ezeket a problémákat okozzák. Kedves nézők most is szeretném elmondani, hogy mi 
nem azért vagyunk, hogy itt az egész mobil világot megszüntessük, mert úgyse tudjuk, képtelenség, sőt ez megállíthatatlan. De 
valahogy már el kellene kezdeni azt, hogy – idézőjelben mondom - az embereket meg kellene tanítani, tehát megtanítani arra, hogy 
hogyan kell nekünk ezt az egészet élni. Én járom az általános iskolákat, nagyon sok iskolában voltam már a, önök is látták már itt az 
adásunkban is behívtam a Vince professzor urat, ahol az egytől a nyolc osztályig összehívják a tanulókat a tornaterembe és tessék 
elképzelni egy óra alatt a gyerekekkel az elsőstől a nyolcadik osztályosig, meg lehet tanítani erre, hogy valóba ezt a, ezt a rettenetesen 
ránk szakadt technikai világot hogy kell úgy kezelni, hogy valóba ne bántson bennünket. És a gyerekek értik, érdekes módon. Talán 
ami még egy kicsit magasabb, hogy voltam középiskolákban is, ami a 17-18 éves korosztály, ugye kedves nézők önök is tudják, hogy 
ez az a korosztály, aki mindent tud. Őnekik újat nem nagyon lehet mondani, de viszont nekünk annyira háttér anyag, annyi a képi 
anyag, amivel tudjuk bizonyítani, hogy valóba milyen problémákat, filmek sokasága, ami bizonyítja, hogy valóba milyen komoly 
problémákat tud okozni, ha valaki nem figyel oda. És ezekbe az iskolákba hozzá teszem, hogy azok az igazgatók, kik minket 
odahívtak, annak valóba van egy kis empátia a gyerekek iránt, hogy valóba valamit tenni kellene, mert valami nem stimmel. Hogy mi 
nem stimmel? Az hogy az osztályoknak a 70%, mindegyik osztálynak a 70%-a, átlagba mondom ezt természetesen, 
viselkedészavaros, nem lehet velük bírni. Tehát ennek is van oka, bármilyen hihetetlen. és ugye ehhez hozzátesszük azt, hogy nincs 
jóformán olyan iskola, vagy legalábbis alig van olyan iskola, ahol ne lenne az informatika órákon wifi. Ami aztán még jobban 
kikészíti a gyerekeket, napról napra hétről hétre, és akkor nem tudjuk, hogy a gyerekeink miért egyszer viselkedés zavarosak, miért 
ilyen dekoncentráltak, miért nem lehet velük normálisan beszélni? Azért, mert a környezetünkkel ilyenné tesszük őket. Ők nem 
tehetnek róla, ők csak viselik azt a következményt, ami mi felnőttek rájuk szabadítottunk. Nem is kis mértékbe. A másik pedig az a 
óriási szkepticizmus, majdnem minden, legfőképpen azoknak a fiataloknak a részéről, akik most jelen pillanatban most viszik a 
hátukon ezt az országot. Egyszer ugye valóba ők dolgoznak reggeltől estig és tessék nekem jóformán olyan munkahelyet, ahol nincs 
technika, ahol nincsen számítógép reggeltől estig. Nos, reggeltől estig ez a számítógépnek az infrastruktúrája, most már kicsit, 
nagyjából mondom, ez az infrastruktúra olyan mértékbe elfogyassza az energiájukat, tehát az ATP szintet, hogy mire elér haza, már 
semmire nincs kedve. Rengeteg házasság nagyon sokszor emiatt megy tönkre, mert nem lehet beszélni a férjjel, nem lehet beszélni a 
feleséggel, mert olyan fáradt. És ez egyre rosszabb ez az állapot, mert még fáradtabb lesz a jövő héten, meg majd egy hónap múlva, 
meg egy év múlva. Aztán jönnek a válások, jönnek a különböző problémák, tehát szanaszét ziláljuk ezt az egész rendszerünket, ezért 
könyörgöm én itt adásról adásra kedves nézők mindenkinek, hogy most már jó lenne egy kicsit, csak egy kicsit odafigyelni. Semmi 
már nem kellene, mint egy valóba, többek között a mobiltelefont, én nem akarom senkitől, hogy letegye, és soha ne telefonáljon, de 
viszont, a gyerekeket, hogy az imént elkezdtem mondani, hogy ahol mi megjelentünk és előadásokat tartottunk, tessék elhinni, 
egyetlen egy iskolába azok a gyerekek nem viszik be a telefont azt iskolába. A szülői értekezleten megbeszélték mindenkivel, hogy 
miért, és mindenki megértette és működik az iskola és érdekes módon minden gyerek hazatalál. Csak éppen nem a mobiljával 
szórakozik, amikor éppen oda kellene figyelni. A másik pedig a szülőkkel kapcsolatosan hogy a legnagyobb aggodalmam az, hogy a 
szülők sem tudják a gyerekeknek elmondani ezt a problémákat, mert nem tudja. Az a szülő aki most jelenleg szülő annak az én 
nagyszülőkről most beszélünk szintén nem tudta elmondani, mert akkor meg nem volt. Tehát egy átkozott helyzetbe kerültünk kedves 
nézők, mert valóba nem tudja senki igazából, hogy mi az igazság, meg kinél van az igazság, mert a tudós ember azt mondja, hogy 
nem kell vele foglalkozni, én meg folyamatosan lököm azt, hogy hát igen most már tessék komolyan venni. És akkor most kinél van 
az igazság? Kedves nézők kicsit tessék a családjukban körbenézni és akkor nézzék meg, hogy van-e ennek a elmondottaknak a 
családon belül olyan jele, bármelyiknél, ami esetleg tényleg aggodalomra ad okot. Biztos vagyok benne, hogy mindenki talál. Még 
egy dologról szeretnék beszélni kedves nézők. Én már itt egy párszor fölolvastam ezt a levelet. Én most is megteszem. Azért teszem 
meg, amivel elkezdtem, hogy ez a műsorba, hogy miért nem mer megszólalni ez a szakember őszintén, miért nem mer az ország 
lakosságának szemébe mondani, hogy igen, tessék vigyázni, óvatosan csinálni, tehát valamilyen hasonló szöveggel, igenis van, itt 
problémákat okoz. Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy 2011. áprilisába, a Lyoni rákközpontba a mobiltelefonokat és a 
mobilátjátszókat besorolták a lehetséges rákkeltő ágensek közé, tehát a 2B besorolásba. Ahol egy szinten vannak a DDT-vel, jó páran 
gondolom, a kedves nézők emlékeznek erre a rettentő méreganyagra, meg sok minden hasonló más ilyen termékkel. Még egyet ehhez 
had fűzzek hozzá, hogy múlt hónapba, tehát szeptember 9-én volt a Bekerei városnak egy gyűlése, ahol kötelezővé tették az összes 
forgalmazónak, aki Bekkere városába mobiltelefont ad el, hogy minden mobiltelefonra rá kell ragasztani, hogy a mobiltelefon 
lehetséges rákkeltő termék. Ez az első lépés volt azon a környéken, nálunk ekkor, mikor fogjuk ezt tessék mondani, megélni. A másik 
ugye, vannak ezek a bizonyos SAR értékek, szár értéknek nevezzük. Ez a specifikus abszorpciós rátának a rövidítése, magyarul 
                                                           

1 A vizsgáló jelzi, hogy a videóban itt egy ugrás látható, ami miatt körülbelül 2 másodpercnyi anyag hiányzik. 
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röviden annyit jelent, hogy a mobiltelefon által kibocsátott sugárzásnak mennyi az a része, amit az én szervezetem még el tud nyelni 
különböző szervein és mi az ami már nem. Van egy tapasztalt kedves ismerősöm, senkit nem akarok megint csak itt felhergelni, hogy 
általában ebben az országokba, azokat a telefonokat szokták behozni, ami más országokba már nem felelt meg a szabványoknak. Ez 
így van sajnos. Van nálam egy majd legközelebb abba az adásba meg fogom mutatni, egy olyan lista, ahogy mik ezek az értékek, 
melyek azok a telefon típusok, amelynek az értéknek, kritériumnak nagyjából megfelelnek, bár megmondom egy kicsit ez is ilyen 
Janus arcú ez a SAR érték, mert ez is csak kimondott hőhatásra van megállapítva, hogy mi az a hőhatás, amit kibocsát az a telefon 
sugárzás által a szervezetünk számára és mikor tud a testünkben egy Celsius fokos hőmérséklet változást előidézni, vagy az 
agyunkban 0,1 tizedet. Azért mondtam kedves nézők, hogy ez egy ilyen Janus arcú, mert az emberi szervezetnek van egy 
termosztátja, amit tulajdonképpen a hőszabályozást meg tudja tenni, tehát nagyon nagy érték kell ahhoz, hogy a hőhatás a 
szerveztünkben így meg tudjon nyilvánulni. És azért van az a sumákolás, hogy nem foglalkozunk az információs hatással, meg nem 
foglalkozunk az egyéb hatásokkal, ami valóba meg tudja okozni azokat a problémákat, amibe sajnos részesülünk. Ezt is egy párszor 
már megbeszéltük. Én ezt a levelet még gyorsan felolvasnám, de csak nem a teljes terjedelmét, amiből meg fogják érteni, hogy miért 
van ez, hogy miért nem mernek a nyilvánosság előtt megnyilatkozni. Aki ezt hallotta, annak csak ismétlés az egész. Egy bizonyos 
fajta, itt van a levél egyébként, „a munkám során a két legnagyobb üzleti szegmens, a vezetékes és a mobiltelefon környezeti 
részlegének vezetőjeként az összes környezeti szempontot figyelembe kellett vennem, egyetlen kivétellel, ez az elektromágneses 
sugárzásnak a hatása. Ezen különleges területen speciálisan kinevezett szakértők dolgozhattak csak, akik a cégvezetésnek mindig 
pontosan azt mondták, amit hallani akartak, ugyanis a sugárzás nem káros az egészségre. De idővel összegyűltek a tények és nem ezt 
mutatják. A szakértők nem ostobák és a cégvezetés sem az. Ezermilliárd dollárok azonban, amik az adótornyokba beleöltek olyan 
hosszú működést követelnek, amilyet csak lehet. Ezért szükséges volt egy stratégiára, amit pontosan majd követnek. És ez a stratégia 
csak a következő.” Kedves nézők, csak a lényeget olvasom fel. „A legfelsőbb vezetésnek kell egy szakértői csoport, akiben 
megbízhat, hogy mindig helyesen beszél. Csak egyetlen nemzeti hatóságnak van arra joga, hogy mondjon valamit a mobiltelefonok és 
az adókészülékek lehetséges egészségügyi kockázatairól. Ez a sugárvédelmi hatóság. Minden más hatóságnak a sugárvédelmi 
hatóságra kell hivatkoznia, s az ő saját nézeteiket kell ebben az ügyben nem szabad, az ő saját nézeteiket nem szabad nyilvánosságra 
hozni.” Most mintha például most nekem a saját nézeteimet nem szabadna nyilvánosságra hoznom, mert akkor sérti ezeknek a 
lobbiknak az érdekeit. Úgy sérti, hogy akkor kedves nézők, akkor kevesebbet fognak önök telefonálni, kevesebbet fognak egyebeket 
használni és ez elég érvágás egy szoláltató részéről. Én még egyszer szeretném önöket nagyon nagy tisztelettel kérni arra, hogy csak 
egy kicsit tessenek bennem bízni az óvatosság szempontjából, hogy hátha mégis csak nekem van igaza, hogy ezeket a problémákat 
mégis csak előidézhetik ezek a bizonyos kis készülékeink. Hogy amiket annyira óvunk és féltünk, hogy el ne vesszen, hogy otthon ne 
hagyjam, hogy majdnem minthogy a gyerekünket, úgy pátyolgatjuk azt a telefont, nem baj ez, kedves nézők, evvel nincsen semmi 
baj, csak azért tartsunk egy bizonyos fajta tiszteletet az ő természetével szemben. Ez a mi kérésünk és meglátják ennek meg is van az 
egészségügyi eredménye. A másik pedig az, hogy minden, mint ahogy sokszor mondtam már, lehet védekezni ellene. Erről szólnak a 
több adásaink, amit meg lehet nézni bármikor a archívumban, tehát a televíziónak, az Echo televíziónak a archívumába, amikor 
elmondjuk azt, hogy valóba ezeket a hatásokat hogy lehet kiküszöbölni, hogy lehet megoldani, mert végülis a jó Isten mindenre 
megadta nekünk a választ, hogy mivel old meg ezeket a problémákat, erre is. Csak tessék oda figyelni rá és ne későn, amikor már baj 
van. Mikor már nagy a baj. Kedves nézők ezeket az elérhetőségeket tetszenek látni a futócsíkon is, engem bármikor el lehet érni azon 
a telefonszámon, ott vannak a paraméterek, hogy milyen gombokat kell megnyomni és a végén, amikor a 6-os gombot meg fogják 
nyomni, akkor engem fognak elérni, tehát az én telefonom fog megszólalni. Én nagyon köszönöm önöknek a mai napi figyelmüket, a 
mai napi türelmüket, a legközelebbi viszontlátásig én kívánok önöknek minden-minden jót! Az Isten áldja önöket, a viszontlátásra! 

19. 2014.11.29. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézőink, ez az elektrosokk című műsorunk úgynevezett tematikus 
része amikor az elektromos és elektromágneses sugárzásokról fogunk beszélni, és én ma hívtam egy vendéget is és már nagyon régóta 
készültünk erre a találkozásra. Szerintem nagyon nem kell bemutatni a kedves nézőknek a mai vendégemet, Varga Gábornak hívják 
ugye a gyógy gombáknak az atya. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek Gábor és nagyon szépen köszönöm hogy elfogadtad ezt a mai 
meghívásunkat, nagyon nehezen jött össze de végülis itt vagyunk. Gábor én most kicsit rendhagyó módon egy levéllel szeretném 
kezdeni ezt a mai műsorunkat és szeretném ezt a véleményedet rögtön kérni hozzá és a kedves nézőknek is a figyelmét kérem. 
Kaptam egy levelet múlt héten a következő tartalommal. Kedves József bizonyára emlékszik rám az elektroszmog dokumentum film 
készítés kapcsán. a szálak összeértek és eddig a lebeszélt riport alanyaim visszamondták a riportokat, vagy aki nem az is hímel-hámul 
és próbálja halogatni ezt a felvételt. Elmondták hogy félnek, hogy félnek hogy szakmailag ellehetetlenítik őket. A szakértők másik 
része pedig a nagy mobilcégektől kapja a támogatást a kutatásokra, patthelyzet. Az az igazság hogy egyetlen hiteles ember sem áll a 
kameráink elé akinek dr. vagy egyáltalán professzor név van a neve előtt. Hát nem is olyan egyszerű ez az egész mert olyan mögöttes 
összefonódásokra derült fény amit nem is tagadnak, ettől nehéz olyanra csinálni a filmet amire szeretném. Sőt még objektíven sem 
lehet megmutatni mert így is kilóg a lóláb. Még egyszer dolgor se tudok rávenni senkit például csak annyit mondjon el a filmben hogy 
mi az ionizált és a nem ionizált sugárzás közötti különbség. Egyszerűen teljesen elzárkóznak a szakemberek. Nagybetűvel mondtam 
ezt a szakembereket attól hogy a nevük az elektroszmoggal és a káros hatásaival valamilyen összefüggésbe kerüljön. nem adom fel a 
film elkészítését de sokkal több időre lesz szükségem mint azt gondoltam. Tisztelettel az a rendezőúr aki szeretné ezt az egészet 
megcsinálni... Kedves Gábor szeretném erről itt a véleményedet mert itt az előzetesben ahogy itt kint beszélgettünk, azt hiszem éppen 
szóba is jött ez a téma. Szerinted ezek a Doktorok, professzorok miért is nem mernek megszólalni ebben a témakörben. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Nem lepett meg a dolog. Ugyanis általában a leghitelesebb tanulmányokat az elektroszmoggal, az elketroszmog káros egészségügyi 
hatásairól azok az emberek írják akiknek megszűnt a kötöttsége egy adott céghez. Svéd kutatók akik mondjuk a neves mobilcégeknél 
dolgoztak, akkor publikálták a súlyos káros hatásait az elektromágneses sugárzásnak amikor elmentek nyugdíjba vagy otthagyták a 
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cégüket. Ugyanis ha valakinek valamihez kötődése van, legyen az egy gyógyszergyár vagy egy technológia, akkor azok a 
tanulmányok amik ebből a finanszírozásból kijönnek nem lehetnek objektívak. A kutatásokat is finanszírozzák. Kapnak ösztöndíjakat 
kutatók hogy ennek meg annak a hatását vizsgálják legyen az gyógyszer vagy elektromágneses sugárzás és a finanszírozóknak az 
elvárásait befolyásolják a kutatók eredményeit. ezt nem én találtam ki. Ez neves folyóiratokban megjelent kutatásokat vizsgáló 
tanulmányok is megerősítik. Az objektivitás jelentősen sérülhet akkor hogyha valamilyen módon a kutatóknak a közössége nem 
független, márpedig független kutatók szinte alig vannak. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Gábor, ebben vannak orvosok ezek az orvosok valamikor egy esküt tettek hogy az embereket gyógyítani fogják. Ők se mernek 
megszólalni ezek szerint? Akik tulajdonképpen mégis csak az lenne a feladata, hogy a kifelé jövő generációt próbáljuk megvédeni 
ilyen környezeti hatásoktól. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Nyilvánvalóan vannak olyan orvosok, akik rendkívül lelkiismeretesek, ezek az orvosok megpróbálnak függetlenek lenni és privát 
tanácsot adnak a betegeknek szinte privát bizonyos egészségügyi problémáknál. Ilyen orvosok azok akik látják valamilyen jótékony 
hatóanyagnak a hatását és azt mondják hogy szedje. Vagy rájönnek, hogy bizonyos elektromágneses sugárzásnak milyen hatásai 
lehetnek és akkor megkérdezi hogy ön szokott e mobil telefonálni amikor egy agyrákos asztocitomás gyermekről van szó. És akkor 
azt mondja egy konkrét példa az orvos nagymama, hogy igen az unokámnak az apukája mentőorvos és vagy 6 mobilt telelfon, van a 
házban ami állandóan csörög. Az első válasz ilyenkor az hogy kapcsolják ki ezeket a telefonokat és próbálják vezetékessel megoldani. 
Ez az első válasz erre. Nem veszik komolyan az emberek még a mobiltelefonok káros hatásai,t sem azért mert az agyrák lappangási 
ideje 20-30 év. És nem tudják az,t hogy a gyermeküknek a koponyája sokkal vékonyabb, a bőre is vékonyabb és az elektromágneses 
sugárzás sokkal súlyosabb hatás fejt ki gyermekeknél mint felnőtteknél. De vannak viszonylag gyakori súlyos halálos rákbetegségek, 
amiknek egyik fő oka komoly bizonyítékokkal rendelkező fő oka az elektromágneses sugárzás. Ez pedig a melanoma. Szinte minden 
előadásom során megemlítem, hogy vajon tudják e, hogy hol jelentkezik leggyakrabban a halálos bőrrák, melanoma testen. ugye mert 
az amit tudunk valóba az a látható elektromágneses sugárzás a napfény is melanoma keltő hatású. UV sugárzás és azon belül is 
többféle van és az egyik. A leggyakrabban viszont ott jelentkezik a melanoma a testen ahol a legkevésbé ér minket a napfény. A 
csípőn a törzsön és a combon és furcsa módon svéd kutatók figyeltek fel erre, amikor feltűnt nekik hogy sokkal több a melanómás 
1000 emberre mint Japánban ahol sokkal több a napfény. És akkor rájöttek arra, hogy itt a 100MHz körüli elektromágneses 
sugárzással lehet probléma, és amikor fekszenek az emberek a rugós ágyak ezeket felerősítik és a test közepén a legerősebb, és mivel 
gyakrabban alszunk a jobb oldalon mint a bal oldalon mert kíméljük a szívünket ezért gyakrabban jelentkezik az emlőrák is és a 
melanóma is a test közepén mint máshol. Ezek nagyon egyszerű nagyon világos összefüggések, amiket svéd kutatók már 10 éve 
megállapítottak és soha sehol nem láttam ezeket publikálva nyilvánosság előtt. Döbbenetes eredmények, egyszer voltam olyan 
rádióadónál ahol releváns sugárzásban ment a műsor, a veszélyes sugárzási tartományban és bekapcsoltak egy dermatológus főorvos 
asszonyt. Ezt mindig elmesélem ez nagyon vicces és megkérdezték, hogy hogyan van az hogy a csípőn combon törzsön van a legtöbb 
hiszen ott alig süt a nap. A főorvos asszony válasza az volt, hát gyakran öltözünk és vetkőzünk és beakad a körmünk a festékes 
anyajegybe és biztos azért. Kivágta magát. Tehát ez nem egy tudományos magyarázat. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
A másik pedig egyébként, hogy kiegészítsem az általad elmondottakat, hogy a gyermekrák daganatoknál minden egyes esetekben 
jóformán kivétel nélkül megtalálták a jelenlétet a vérrög megbontása okán az albuminnak, ami egyértelműen bizonyítja hogy a 
gyerekeknél nagyon gyorsan és nagyon könnyedén meg tudja bontani ezt a bizonyos vérrög gátat. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Igen az elektromágneses sugárzás egyik súlyos mellékhatása lehet az agyvérgátnak a megsértése, mit jelent ez. Az agynak védeni kell 
magát a káros anyagokkal szemben ami a  vérben van. Ezért az agyvérgát felelős. Hogyha megbontjuk az agyvérgátat, különböző 
módokon elektromágneses sugárzásokkal könnyű ezt megbontani, kísérletekkel igazolták hogy ezt meg lehet bontani, sokkal 
valószínűbb hogy alcheimer betegség vagy agyrákot, különböző neuro degeneratív betegségekben fogunk szenvedni. Nagyon sok féle 
van ezekből, járványszerűen terjed meg az alcheimer. Svédek is felfigyeltek erre egyébként hogy amikor megjelentek a különböző 
adótornyok akkor elkezdtek kiugrani ezek a betegségek, az alcheimeres betegségek. Nem elhanyagolható az elektromos vezetékeknek 
az alcheimer keltő hatása is. De mondok talán egy olyan példát amit senki sem ismer. Németországban van a legalaposabb tanulmány 
az atomerőművekről, a világ legalaposabb tanulmánya, ennél alaposabb nincs a világon mindenki erre hivatkozik. Megállapították azt 
hogy az atomerőműveknek nincsen káros hatása. Nem mérték azt hogy a radioaktív sugárzás nagyobb lenne a környezetben. Ennek 
ellenére megállapították hogy 30 km körzetében minden atomerőműnek sik van Németországban nem egy van, sok. Minden 
atomreaktor 30km körzetében jelentősen megnövekedett a leukémiás gyermekeknek a száma és az elhalálozások száma is jelentősen 
megnövekedett. De nem az atomerőművektől, az a végkövetkeztetés, akkor mitől. Láttak már önök atomerőművet kedves nézők, 
elmentek mellette autóval látták mi van körülötte? Nagy feszültségű távvezetékek sugárirányban. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Rengeteg, hát az termeli az áramot. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Ezeknek 600m-es körzetében mérhető a káros egészségügyi hatás, 600m körzetében pedig az elektromágneses sugárzás nem is terjed 
addig de mégis mérhető ez a hatás. itt bizony gyakoriak az alcheimeres megbetegedések, a gyermekkori leukémia bizonyítottan 
nagyobb az atomerőművek körül 30km körül. Ezt bizonyítottan szkeptikusok nézzék meg ezt a tanulmányt és meg fognak lepődni. 
 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Egyébként ha szkeptikusokról van szó, Magyarországon is tudok jó pár helyet mutatni és akkor csak egyetlen példát a kedves 
nézőknek had mondjak el. Nem mondom a helységnek a nevét nem akarok pánikot okozni. Engem odahívtak egy olyan kislányhoz, 
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hogy nézzük meg milyen értékek vannak ott. Aki 18 éves volt csodálatos kislány volt és pelenkával járt mert egyszerűen nem tudta 
visszatartani a vizeletet. Most képzeld el egy 18 éves gyönyörű bombázó nő és pelenkával, és akkor néztük azt a környezetet. 
Mindenhol egyfajta nagyon magas a váltakozó áramnak a mágneses terét mértük de nagyon magas mértékben. A végén már oda 
jutottunk hogy kimentünk az utcára és én akkor későn este voltam ott nem láttam hogy mi van fölöttünk és akkor láttam hogy 
sugárirányban az erőműtől osztják szét az ország minden részébe a nagyfeszültségű vezetékeken keresztül az áramot. És ott kint 
méregettünk és aztán szépen lassan összejött egy kis csapat és akkor egyszer jött egy postás, a környéknek a postása és akkor odaült a 
fejére hogy most jut eszembe nem is hordok nyugdíjat mert nincs is itt nyugdíjas. És akkor megkérdeztem tessék mondani önök itt 
fognak maradni és itt fognak nyugdíjasok lenni. Hát mit csináljunk jött a válasz. Hát nem kell messze menni nem kell Németországba 
menni mert itt is van párat én is tudok mondani. Nagyon köszönöm hogy ezt mondtad nagyon fontos mert ilyen erőművek környékén 
mindenki keresi mekkora szinteket tudunk mérni. Nem mindig az a mérvadó. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Nem mindig az a mérvadó 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Egyáltalán nem ez a mérvadó sőt erre vigyáznak a legjobban és mindenki azt mondja hogy nyugodtan élhetsz ott és erre meg senki 
nem foglakozik ezzel. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Így van és a döbbenetes az hogy német kutatók sem vonták le ezt a következtetést, nem tudjuk miért, de magasabb a leukémiások 
száma a környéken minden atomerőmű környékén ezt nem lehet véletlen kizárt a véletlen. De nem az ionizáló a radioaktív sugárzástól 
van hanem egy olyan elektromágneses sugárzástól ami egy elektromágneses sugárzás aminek a magas távfeszültségű vezetékek a 
forrásai ennek a sugárzásnak. Nagyon egyszerű példa és bizonyított dolog gyakorlatilag hogy ennek van ilyen hatása, természetesen 
amit nem látunk attól nem félünk.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Gábor én még lovagolok ezen a általunk elkezdetteken, most a másik heppem nekem a gyerekek. Most ezek az emberek akik valóban 
itt visszahúzódnak mert nem mernek megnyilatkozni nem meri a véleményét elmondani Magyarországon a nyilvánosság előtt, hogy 
legalább a véleményével segítsen éppen a gyerekeken, a jövő nemzedékén. Mondok egy példát mire gondolok én most. Ugye az 
Izraeli Wishman intézetnek van két dolgozata és a Nature-ben meg is jelent ez, hogy azok az édesanyák akik naponta két órát 
telefonálnak, mobil telefonálnak, vagy olyan környezetben tartózkodnak, Wifi és a társaik. elkerülhetetlen hogy a megszülető 
kisbabája ne legyen viselkedés zavaros. Én erre jópár iskolaigazgatót és tanárt ismerek akik visszaigazolják hogy az osztályoknak 
közel hetvenöt százaléka viselkedészavaros. Most ezek a nemzedékekre miért nem lehet megszólalni hogy igenis megtanítaná ezeket 
az embereket valóban ezt a megváltozott világot hogyan kell úgy élni hogy tegye a dolgát de ne betegedjünk bel e és ne haljunk bele.  
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Erre is kiterjedt tanulmányok vannak de ez még korábban kezdődik még mielőtt megszületik a gyermek. Ugyanis a Magyarországi 
pároknak 15% terméketlen  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Bocsánat hogy közbeszólok, 40%-a 
 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
Már negyven százaléka? Amikor ezt a tanulmányt írtam 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Igen itt volt egy vendégem aki szülész nőgyógyász és ő mondta el hogy negyven százaléka igen már terméketlen és az inszemináció is 
beindult. + éve ennyit jelentett Gábor. Képzeld el. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja: 
3-4 éve írtam azt a cikket akkor még 15%-ról tett tanulságot az a. Egy tömegjelenség ez katasztrófával végződik ha ezt a tendenciák 
így folytatódnak. Még nem érzékelte valóban a társadalom hogy mennyire veszélyes különben tenne valamit ellene. Tehát a 
terméketlenség folyamatosan nő. A férfiak ugyanúgy felelősek ezért mint a hölgyek, nem csak a hölgyeknél van ilyenkor a probléma 
hanem a férfiaknál.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Ne haragudj én ezt beleszólok. Most megint erre a kedves hölgyre erre a nőgyógyász hölgyre hivatkozok hogy elmondta hogy ezek a 
meddő házaspárok 70%-a a fiúk a hibásak. Azért mer a spermiumok egyszerűen életképtelenek. A megmaradt  spermiumok meg 
olyanok hogy deformáltak vagy két feje van egy két farka vagy éppen nem életképes vagy nem mozognak. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja 
Vagy nem mozognak igen. És az is gyakori hogy van egy ilyen összefüggés is hogy azok a hölgyek akik terhesek és a háztartásukban 
mikroteszlában szokták mérni. nagyobb elektromágneses sugárzást, 0.2 és0.3 már egy erősebb elektromágneses sugárzásnak számít. 
Egy magasabb elektromágneses sugárzást tartalmazó környezetben laknak azoknál több száz százalékkal megnövekszik annak a 
valószínűsége hogy elvetélnek. Tehát van egy ilyen összefüggés is. A másik összefüggés amit említettem az az hogy azok a hölgyek 
akik rendszeresen mobil telefonálnak és terhesek azoknak a gyermekei magatartásproblémakban, koncentrációzavarokban, 
hiperaktivitásban fognak nagy valószínűséggel szenvedni. Ezt az összefüggést adótornyok környékén is megfigyelték. És mindegy 
hogy milyen adótoron A Vatikán rádió elég nagy sugárzással egyik legnagyobb például ott 2.2% vagy 220%al nagyobb a 
valószínűsége hogy leukémiás gyermekek fordulnak elő. Illetve Litvániában mértek katonai adótornyok környékén olyan 
összefüggést hogy valóban magatartásproblémákat hiperaktivitásban koncentrációzavarokban szenved. És emlékezetzavarokban 
szenvednek azok a gyermekek akik az adótorony környékén élnek. Tehát ilyen összefüggést is sikerült megállapítani. Ezt egyébként 
bárhol felmérhetik és megállapíthatják. De senkinek semmi érdeke ehhez és sajnos nincs is sok felmérés erről. Azt kell megértenie a 
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társadalomnak, és azoknak a felelős embereknek akiket a társadalom választ hogy egy hajóban evezünk. És mindenki érintett. Mert 
mondjuk annak az embernek a gyermeke aki elmegy iskolába, Találkozik azzal a gyerekkel akit érintett ez a veszély és hiperaktív 
akkor sérülni fog az a gyermek is aki nem hiperaktív. Aki látja vagy érzékeli vagy együtt él hiperaktív gyermekekkel. Mindenki slrül 
az egész társadalom nem csak az aki ott élnek a közelébe ezeknek a veszélyforrásoknak. Ezt kell megértenünk hogy mindenki sérül. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
A másik meg ugye a geno toszicitás ami ugye tulajdonképpen azt jelenti hogy ezek a férfiak fiúk megnőnek ezek örökítik tovább ezt a 
fajta sérüléseket. Tehát egyre rosszabb lesz ez az állapot. Ez megint csak egy kutatás eredményének egy elképzelése. De megint én 
most kicsit maradjunk a gyerekeknél az iskolában. Én jó pár helyen voltam iskolában előadásokat tartani tehát olyan helyeken ahol az 
igazgatónak van egy kis empátiája az egészséggel kapcsolatban, meg ahol tényleg halmozottan jelentkeznek ezek a viselkedés 
zavarok. És ö nem kellene ám sok Gábor mert tulajdonképpen a gyereknek egy óra alatt szépen meg lehet értetni mit akarunk mi. Mi 
nem akarjuk örökre elvenni a mobiltelefonját meg a számítógépét csak meg kellene tanítani hogy csináld ezt a számítógépezést meg 
hogyan ne legyen problémád. Meg az éjszakát hogyan töltsd el. És miért fontos számodra az éjszaka hogy pihenéssel töltsd el hogy a 
szervezeted tudjon regenerálódni. Ennyi kellene semmi több. Mondok neked egy példát az Amerikában van egy könyv ami meg is 
nyerte a legmagasabb  nem is tudom milyen díjat hogy a jövő emberiségéért mit tud tenni ez a könyv, akit a gyerekek megtanítják 
hogyan kell a természetbe menni a gyerekeknek mert elfelejtettek. Mert ott a számítógép ott van a különböző technikai berendezések 
és ezzel van elfoglalva és így közlekedik mert már fel sem tud nézni mert már meg van hajolva gyerekkorába. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja 
Igen, ez a technológia rendkívül új most ö ezek az okos telefonok bele 5 évvel ezelőtt még azt se tudtuk mi ez, akkor találkoztunk vele 
először. És mindenfajta új technológiának a veszélyeit alábecsülik. Vagy mindenfajta új szokásnak a veszélyeit alábecsülik. Ez legyen 
radioaktív sugárzás röntgensugárzás vagy a cigarettázás. mind alábecsülték. Tehát klasszikus példa hogy a húszas években a kerti 
partikon viccből röntgenezték egymást az emberek. És nem tudták mennyire káros lehet ennek a kontrollálatlan használata. Hosszú 
távon derül ki milyen súlyosak a következmények, a lappangási idő rendkívül hosszú lehet. 10-20-30 év lehet agyráknál. És az a 
nagyon nagy probléma hogy ezt a technológiát 90 % intenzitását nézzük fiatalok használják huszonévesek tizenévesek. És a 
fiataloknak az egészségtudata a legalacsonyabb. Rendszeresen tartok fogadóórákat előadásokat és egy fiatal tizenéves vagy 
huszonéves hozzám .jön akkor tudom hogy annyira súlyos a probléma hogy lemondtak róla az orvosok. Csak akkor jön hozzám csak 
akkor, tehát nincsen egészségtudata a fiataloknak. Azt gondolják minden ellen fel vannak vértezve, a fiatal egészséges szervezetük 
mindent le tud küzdeni. csak akkor fordulnak komolyabb segítséghez már akkora a baj hogy nem tudják kihez forduljanak. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Gábor, akkor miért nem, az egész világon, na jó akkor beszéljünk Európáról. Folyamatosan 2009-be az Európai Parlament két napot 
foglalkozott egy éven belül azzal hogy az elektromágneses sugárzásnak milyen veszélyei vannak. Hallottál róla egyébként a 
híradásokban, biztos vagyok benne, hogy nem nagyon. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja 
Nem halottam erről 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
El lehet olvasni jegyzőkönyvekben felkérték a tagállamokat hogy az elővigyázatossági elv alapján próbáljanak valamit tenni. Én most 
felsorolhatnám neked azokat az országokat akik el is kezdték többek között az elsők között a németek akik a Német környezeti 
miniszter azt is megtette hogy igenis mos t már törvénybe iktassák be hogy ráírják a mobiltelefonokra, cigarettákra hogy milyen 
problémát okoz. Amit megtettek mér többek között a Berkelei városvédők épp most a múlt héten. Tehát az elővigyázatosság elv 
alapján miért van az hogy az emberek akik Magyarországra járnak a doktorok és professzorok, hallgatnak. Őneki nincsen gyereke 
Őneki nincsen felelőssége az hogy a jövő generációjáért valamit tenni kellene és nem sumákolni. 
A műsorban Varga Gábor az alábbiakat mondja 
Én nem rég voltam egy onkológiai központban ahol gyerekeket gyógyítanak, leukémiás gyermekeket és ott a vezető orvos főorvos, 
felhívta a figyelmemet arra hogy amit ő tapasztal az például az agyrákos gyermekeknek a robbanásszerű növekedése az utóbbi időben. 
Attól függetlenül hogy vidéken vagy nagyvárosban lakik mert erre is rá kérdeztem hogy hol. Ugye az se mindegy pontosan hogy hol 
tapasztalják ezt. Ezt a kezelőorvosok praxisban látják, de ez még a társadalom tudatában nem csapódott le, hogy ez mekkora veszély 
sajnos. Tehát úgy tűnik hogy a társadalmat komoly károk kell hogy érjék ahhoz hogy felkapja a fejét. Hát minket már ér. Látjuk a 
tendenciákat de úgy tűnik hogy mikor kezdtek cigaretta ellen törvényeket hozni törvényesen amikor már tömegesen meghaltak. Mikor 
kezdtek el 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
 
A mobiltelefont egyébként ugyanígy felvették abba a kategóriába például 2011 májusában. Ahova a  cigarettát meg a hasonlót. Ez a 
2B besorolás. Erről se beszél senki se rajtam kívül ebben az országban. Gábor van egy nagyon nagy probléma letelt az időnk. Én 
szeretettel megkérlek arra hogy folytassuk ezt a beszélgetést mert semmit se mondtunk jóformán a kedves nézőknek és én bízom 
benne hogy most ketten tudunk mondani az embereknek olyanokat hogy ha annak egy kicsi részét meg fogják fogadni akkor már 
nagyon sokat fogunk segíteni rajtuk. Gábor még egyszer köszönöm hogy elfogadtad a meghívást, szeretettel várlak akkor é kérlek 
hogy fogad el. A kedves nézőknek szeretnék elbúcsúzni önöktől. Szeretném ha legközelebb is a képernyő elé tudnánk önöket csalni. 
Én köszönöm szépen önöknek a türelmét figyelmét. a legközelebbi viszontlátásig a jóisten áldja meg önöket és a legjobbakat 
kívánom. 
 

20. 2015.01.31. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
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Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. Ez az első 2015-ös elektrosokk műsorunk annak 
is az a bizonyos tematikus része ami azt jelenti hogy ma nem termékekről fogunk beszélni hanem ezeket a termékeket majd jövő 
héten amiről már amikor lehet majd, miért is kell nekünk azt komolyan venni. Kedves nézők a mai nap egy kicsit rendhagyó ez az 
adás mert én behívtam egy munkatársamat egy üzlettársamat Kecskés Róbertnek hívják akivel bégülis ezt a céget és műsort is 
tartogatja alapítottuk alakítottuk és én mindenképpen esedékesnek tartottam hogy egy idő után bemutassam őt is mert csináltam egy új 
weboldalt és ott nagyon sok lesz olyan felület lesz olyan felület ahol a Kecskés Róbert név szerepelni fog, ezért mindenképpen a 
kedves nézőknek most szeretném bemutatni. Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves Róbert. Nagyjából úgy mutatkozz be a 
kedves nézőknek hogy miként keveredtünk mi ebben a földelni jó kft-be ami ezt a műsort támogatja. Csak röviden. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Üdvözöllek és sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát 2011 előtt találkoztunk és kiderült hogy mindketten nagyon 
komolyan érdeklődünk az elektroszmog káros hatások és ezeknek a kivédése iránt és így találkoztunk. Én mint műszaki szakember 
eleve érdeklődtem és benne vagyunk egy ilyen környezetben ahol ezt igyekszem kivédeni ez az egyik a másik az úgymond száraz 
tényeknek hiszek és  ezért néztem utána és ekkor így egy barát révén találtuk ki közösen ez hogy igenis és sokkal jobban fel kell hívni 
a figyelmét az embereknek környezeti hatásinkra amik úgy érnek bennünket nap mint nap hogyan lehet ezeket kiküszöbölni 
csökkenteni legalább is jobban élhetővé téve környezetünket. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Róbert megmondom őszintén amikor mi ezt az egészet indítottuk azért is örültem a legjobban hogy vagy nekünk ebben a cégben mert 
járod a világot. Tehát hetente majdnem más országban töltöd el. Ez azt jelenti hogy minden országból tudsz valamilyen kis 
tapasztalatot hozni hogy azokon a részeken hogy is működik ez. Azért is mondom ezt mert meg vagyok szentül győződve hogy 
máshol azért jobban odafigyelnek erre a háttérsugárzásokra erre az elektroszmogra maradjunk az összefoglaló szónál, vagy rosszul 
tudom én ezt? 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Igazából szerintem ez világ adott régiója változik. Nyugat Európában mindenképpen, Például Nyugat Európában Angliában, 
Svájcban, Németországban azt tudom elmondani hogy mint munkahelyi körülmények megteremtése nagyon komolyan veszik azokat 
a bizonyos határértékeket amik törvénybe vannak foglaltatva. Például Salzburg tartományban nagyon jól tudjuk hogy ott a 
legkeményebb Európa ha nem világszinten. A Dél Amerikai igazából azt mondanám Közép- Dél Amerikai , latin Amerikai régiónak 
hívják ott kicsit lazábban veszik. Ott még azt a fázist élik az emberek hogy valakinek három mobiltelefonja van, Átjátszók wifik sok 
minden tehát ott szerintem erőteljesebb a terhelés ennek ellenére ott is nagyon sokan ilyen nagy agglomerációktól távolabb élnek ott 
odafigyelnek 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Megmondom őszintén hogy ami engem meglepett hogy a kínaiak azt hittem hogy messze el vannak ebben is maradva és én éppen 
neked is mutattam ezt a levelet nem akarom felolvasni kedves nézők mert nem akarom az időt húzni. Kínában például most a 
napokban jelent meg egy olyan rendelet hogy hat éven aluli gyermeket 2 órán keresztül számítógép előtt hagyják a szülők akkor a 
szülőket alaposan megbüntetik. Ez az alapos megbüntetés 80 és 250ezer forintnak megfelelő összegbe kerül. Mondjuk azt nem tudom 
hogy hogyan ellenőrzik ezt. De lényeg a Kínaiakról hogy ennyire odafigyelne a háttérsugárzásokra. Azért Kínát mindenki tudja hogy 
hova soroljuk. A másik pedig Robi említetted ezt a Salzburgi rész. Ugye most van egy készülődésünk ha el lehet mondani a kedves 
nézőknek, hogy ez a bizonyos amit már a kedves nézőknek említettem sőt meg is mutattam a könyvet egészség új dimenzióval 
címmel. Ezt egy professzor úr Dr. Gerhard Hacker írta aki az orvosi határesetek intézetének a főigazgatója és most a Róberttel 
felvettük a kapcsolatot ezzel a professzorral hogy szeretnénk egy kis támogatást kérni ide Magyarország részére is hogy mi kivel 
foglalkozunk. Milyen média megjelenésünk van nekünk az Echo televízió részéről és ha összejön talán még egyszer meg is tudjuk 
hívni ezt a professzort. Kedves nézők azért van ez mert az elmúlt adásban felolvastam egy levelet amely alapján jelen pillanatban itt 
Magyarországon tudós emberek akik Dr és Professzorral kezdődik a nevük egyszerűen nem lehet megszólítani mert nem mernek ide 
bejönni. Nem mernek nyilatkozni, hogy miért nem tudtuk megfejteni. Robi te mit tudsz erről egyáltalán, ezek az emberek úgyis 
mindig nemet mondanak. Tudják hogy miről beszélünk, el is mondják amíg a kamera nincs ott előttük. De ha megemlítjük hogy be 
kellene jönniük el kellene mondani a nyilvánosság előtt mást nem az embereket meg a gyermekeket segítsük ezzel a problémával 
akkor elnémulnak. Még a nyugdíjasok is. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Igen hát, én egy két munkám során találkoztam én is olyan ö szakemberrel aki tisztában van ezzel, tehát informatikus tisztában van 
ezzel hogy milyen hatások érik. Mint magánember követi és próbálja ezeket kiküszöbölni de ennek ellenére az van hogy amikor több 
ezres dolgozók elé ki kellene állni, és egy előadást tartani a cégnél hogy hogy próbáljuk ezt csökkenteni, mire figyeljen a 
munkahelyén, hogyan alakítsa ki a munkahelyét ha a cég nem is támogatja annyira, akkor ő ezt nem meri megtenni mondván hogy ezt 
nem hiszik el neki nem veszik komolyan. Ugye ez egy láthatatlan dolog te is szoktad emlegetni. Ez nem olyan ha esik az eső 
előhúzzuk az ernyőt és megvédjük magunkat. Ez egy láthatatlan dolog addig míg az ember nem tapasztalja nem érzékeli saját bőrén. 
Ezt nagyon nehezen fogadják el ez az én korosztályomban és kollégák közt is annak ellenére hogy minden országban akár így vacsora 
közben felmerül ez a téma halottak róla, vannak kezdeményezések, olvasnak külföldi weboldalakat utánanéznek és ezek mérésekkel 
bizonyíthatók hogy milyen hatások vannak. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Igen és ezekkel a mérésekkel, bocsánat hogy közbeszólok. Ezt szokták nekem is mondani hát mert nem tudjuk mérni. Mondják 
nekem, de mondjuk segítünk mi ebben, mérünk és akkor megmutatjuk, nem kell nekünk nem akarunk a nyilvánossággal foglalkozni. 
Szóval én kedves nézők azért vagyok elkeseredve, megmondom miért, a gyerekeket meg egyre többet veszítünk el ami nekem meg a 
vesszőparipám most is mondom ezt. Ha most ő miattuk se akarnak ezek az emberek megszólalni akkor miért, ki miatt fognak 
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megszólalni. Robi ezt tudom terólad is nagyon nagy családcentrikus vagy és a gyerekeidért ölsz és mindent és az iskolában hallottam 
hogy próbáltál erről beszélni vagy legalább is némi nemű információkat átadni tanároknak igazgatóknak. Hogy is volt ez? 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Igazából szülőknek amikor bevisszük a gyerekeket reggelente szoktuk beszélgetni és előjönnek különböző témák. tehát épp volt 
valaki aki olyan helyen lakott nagyfeszültségű távvezeték közelében és mondta hogy fejfájás satöbbi minden ez van. Én ilyenkor 
mindig felvillantom nekik hogy igazából én erről a témáról jobban utánanéztem, tudok dolgokat, javasolni linkeket ami alapján 
komolyan utána lehet nézni és oda jutottunk hogy egy-két szülő ezt egyre komolyabban elmélyült az interneten is. Kért anyagokat 
linkeket. Ugyanakkor azt még nem adtam fel tervem hogy a kislányom iskolájában az igazgatóval beszélek és fogok tartani egy 
előadást. Hogy legyünk tisztában és használjuk korunk technikai vívmányait ésszerűen. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
És ez azért is lenne nagyon fontos nem tudom hogy ott abban az iskolában ahol a te gyerekeid vannak, történik e ilyen, biztos hogy 
történik. Arról akarok beszélni hogy nekem nagyon sok igazgató elmondta nekem azt hogy nincs olyan osztály ahol ne lenne olyan 
hogy az osztálynak a nagy része, 60-70% viselkedészavaros. Ezt azért mondom mert bizonyított tény és már két dolgozat is megjelent 
a Nature-ben, egy Izraeli cég által Wishman intézetnek hívják ezt ahol bizonyították hogy azok az édesanyák akik az áldott állapot 
ideje alatt két órát telefonálnak, mobil telefonálnak. Vagy olyan környezetben tartózkodnak mondjuk wifi környezet. Annak 
elkerülhetetlen hogy a gyereke 6 év alatt vagy felett a gyereke ne legyen viselkedészavaros, ezért kellene nagyon fontosan bevonni a 
tanárokat, igazgatókat, és semmi más mert szerintem a gyerekek nagyom nyíltak csak meg kellene nekik mondani hogyan csinálják az 
egészet. A másik mi nem akarjuk megváltoztatni hogy a telefonokkal ne telefonáljanak mert úgyse tudjuk. Ezt a világot mi is éljük 
mind a ketten használjuk a technikát és használni is fogjuk csak nem mindegy hogy hogy. Ezt kellene valahogy az embereknek átadni 
megtanítani ennek a műsornak ez a célja kedves nézők, ezt próbáljuk folyamatosan megtenni, a másik műsornak meg hogy hogyan 
kell ellene védekezni. Visszatérve erre az igazgatók ha ők megértenék nem használnának wifit bevennék a gyerekektől a mobiltelefont 
és akkor egész máshogy működne énszerintem a tanóráknak a lefolyása. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Bizonyára más környezet lenne most a várandós anyukákról jutott eszembe egy saját átélt példa amikor Latin Amerikában az egyik 
tárgyaláson az egyik titkárnő aki várandós volt de még dolgozott neki nem jutott hely az asztalnál és a laptopot az ölébe vette a 
pocakjára úgymond és azon dolgozott. A legelső szünetben ahogy lehetett fél óra után felálltam és odamentem és elmagyaráztam 
hogy én ezt tudom erről hogy ez mit okoz a magzatjának az hogy a bedugott laptop épp ott a pocakján van és épp vannak határértékei 
a laptopnak hogy mit sugározhat, ezt te jobban tudod de akkor is ez nem támogatott hogy ő ott most ott tartsa. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Nagyon jó lapot adtál Robi mert ezek a szülők a védőnőkre akarok rátérni de kímélni akarom őket mert de nem is tudom hogyan. 
Nem egyszer hallottam arról hogy a védőnő aki az áldott állapotban lévő édesanyával foglakozik mondjuk éppen a mikrohullámú 
sütőnek az ügynöke volt. Ő megmondta melyik az a fajta mikrohullámú sütő amit vegyen majd az anyuka mert esetleg nem tudja 
kezelni az anyuka mert túl rövid az ideje akkor majd a mikrohullámú sütőben gyorsan fel tudja melegíteni. Szóval egy őrület mi 
mindent kellene helyrehozni. A másik pedig az hogy nem tudom hogy lehetne elérni azt hogy az iskolákban a wifiket ne használják. 
egypár már megkezdődött Túrkevén volt itt egy vendégem aki szintén tanárnő és most minden követ megmozgat hogy a wifiket 
leszereltesse és vezetékes telefonokat vigyenek be. Ezt megint azért mondjuk kedves nézők mert ha megvan egy olyan lehetőség 
szülői munkaközösség akiknek van annyi empátia bennük meg az igazgatóba is természetesen, akkor ezt meg lehetne oldani hogy 
ezeket az informatikai termeket átalakítani vezetékessé és higgyék el kedves szülők nem tudják elképzelni kedves szülők mennyire fel 
tudnák szabadítani a gyerekek idegrendszerét. Mert ennek köszönhető hogy nem figyelnek, viselkedészavarosak lesznek, 
dekoncentráltá teszi őket. Bebizonyítottuk kedves nézők bebizonyították már jó pár helyen ha ezeket megszüntették jobb lett a 
gyerekek tanulmányi eredménye is. ezért imádkozunk hogy az iskolákban valamilyen folyamat elindulhasson. Arra hogy oktatási 
szinten minisztériumi szinten legyen valami lépés az álom szinten vagyunk még ebben. Legalábbis egyenlőre de dolgozunk rajta hogy 
ne így legyen. Másik Róbert amit mi itt most emlegetünk és nekem mindig vesszőparipám a gyerekek, hogy nagyon sok olyan 
programok vannak, játékprogramok amik nem egyszer rákényszerítik a gyerekeket hogy a számítógépről vegyék le a feladatokat 
aminek a végeredménye ilyen játékprogramokon köt ki. A legújabbak meg úgy vannak kitalálva hogy a végtelenségig kell használni 
mert ha közben felkel valami nem tudom mi meg fog változni és akkor már nem úgy működik az egész. Rákényszerítik azt hogy 
órákon keresztül ott legyen a gép előtt. Sorba halljuk azokat a híreket hogy halva lefordult a székről már két nap után nem bírta az 
egészet. Ide juttatják a gyerekeinket és még egyszer mondom vannak 6 év alatti programok amik úgyszintén. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Ez szerintem valahol szülői feladat és legkönnyebb azt látom én is két gyermekünk van hogy lefoglalni őket iskola után hogy a 
tanulás mellett ki tudják adni az energiájukat töltődjenek játszanak. Ez igen sok energiát igényel a szülő részéről, valahol a szülőkben 
kellene átkapcsolni valamit hogy ahelyett hogy odadobunk nekik egy tabletet vagy játékot vagy a számítógép konzol elé ül lehet hogy 
tél kivételével ugye az nehezebb akár mi is rendszeresítettünk egy kis trambulint a nappaliban, felteszem és akkor fél óra ugrálás hogy 
valahogy levezessenek és mondjuk nem számítógépeznek. Meg lehet oldani nehezebb problémásabb mint az iskolákban is kis 
fejtörést okoz azt mondani kikapcsolni a mobiltelefont ahogy bejöttél, kimentél mindenkinek szíve joga bekapcsolna vagy a wifit 
átalakítani mert vannak csak ezek a technikai vívmányok mit DECK telefonból is van ami állítólag nem úgy sugároz csak 
sokszorosába kerül. Ezt nagyon jól tudják a mérnökök akik kitalálják megalkotják őket hogy van csak sokkal többe kerül. Én is olyan 
wifit használok amit távolra tettem el a házban ne sugározzon, éjszakára lekapcsolódjon ilyenek. Kicsit többe kerül de maga a 
hozadék úgymond az szerintem megéri. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Végül is erről szól a mi munkánk is. A másik meg említetted a szülőket, most újév után volt egy hét amikor felmentem én is 
számítógépeztem, nem sokat de megcsináltam azt hogy a honlapokat kicsit megfutattuk kicsit meghirdettük és jöttek a kommentek 
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nem tudom biztos ismerik ezt a fajtát mit mondasz rögtön beleköt, most a kommentezéseknek volt egy olyan 100, 150, 200 ami 
érkezett pillanatokon belül alapjában 70%a ebből állt. És egy darabig belementem abba hátha ész érvekkel elmondani neki amit én 
mondok annak alá van támasztva annak tudományos bizonyítékaik vannak, csöppöt nem érdekelte, tehát abszolút nem érdekelte, most 
ezeknek a szülőknek a gyereke lesz az áldozat Most ezekkel a gyerekekkel mit tudunk tenni akinek az ilyen szülei vannak mert most 
végülis a szülőket kellene elkezdeni utána a gyereket aztán tragédiák történnek. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Az a megoldás amit te is elkezdtél néhány iskolába tehát mindkét fronton lehet támadni úgymond. Átbillenteni azt a kapcsolót azt a 
gondolkodásmódot hogy nem prédikátoroknak kell hinni hanem tényeknek kell hinni. És erre rengeteg tény van tudományos tény 
tényleg nem levegőből kapott dolgok, és hogyha ez elül legalább egy vezérhangyát elindít mert én mondom láttam így kollégáknál, 
ismerősöknél kérdeztek erről és beszéltem egy pár szót. Aki olyan és komolyan gondolja és egészségére odafigyel a környezetére 
fontosak neki a családtagjai esetleg, környezete barátai minden további nélkül utána olvas kér segítséget mert ha nem ért az ember 
valamihez kéri a szakember segítségét. Ez elindul de ennek lesz egy ilyen életciklusa hasonlóan mint a mikrohullámú sütők legelején 
is sokan megmondták hogy ez problémás vannak problémái, hasznos termék de vannak problémái. Manapság sok helyen el lehet azt 
mondani eljutott oda hogy nincs mikrohullámú tehát kapásból emberek tudják és ez nem végzettség kérdése, igen tudom halottam róla 
nincs is a lakásomban azt mondják hogy nincs. Ennek az elektroszmog témának is valószínű hogy hosszabb kifutása lesz mikor már 
lehet hogy túl nagy lesz a baj és nagyon a statisztikákat fogjuk előhúzni. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Ez a túl nagy baj már alakul mert nagyon sok a beteg ember most én azért mondom a sok beteg embert mert mindig voltak de azért 
tegyük hozzá 2015-öt írunk. És 2015-ben az orvostudomány ahol tart a diagnosztikai háttér ahogy tart ahhoz képest azért derekasan 
hullunk és azért most ha vesszük a táplálkozásunkat amit jól elrontottuk azt is, tehát sok mindent ide lehet sorolni. De valami van egy 
főszereplő és ezt most megint egy amerikai egyetemre had hivatkozzak, hogy Joe Hopkins-ról van szó. Akik elmondták egy híres 
professzorral aki hogy ha a kormányok nem veszik komolyan nem veszik tudomásul ezt az egészet akkor a legnagyobb egészségügyi 
katasztrófa előtt áll a világ. Namost de szándék sincsen rá semmifajta szándék nincs megmondom őszintén valahol benne vagyunk, 
erről az országról beszélünk csak ezt ismerem abba hogy itt az elmúlt évtizedekbe itt a ha a lakásokról beszélünk nagyon sok mindent 
átadtak az emberek agyába pálcázással ingázással meg egyebekkel amit ott mondták hogy minden problémát felold, ebbe be is 
sokalltak és be is zárkóztak de ezt meg kidobták vele együtt ezt a problémát és ezért nagyon nehéz. Mi próbáljuk nagyon sokszor 
elmondani az embereknek hogy valóban vannak olyan technikai mérések most már műszerekkel kimondottan csak hogy meg lehet 
állapítani egy családnak egy háznak egy munkahelynek hogy valóban mekkora az a háttérkörnyezeti hatás ami őket éri legalább akkor 
tudja hogy az a meleg miért ilyen meleg. Na és ebbe nagyon nehéz a lépés mert megint vannak olyanok akiknek nem kellene ott lenni 
a piacon arról meg nem beszélve hogy valóban azokkal a termékekkel amikkel most bombázzák az embereket innen tőlünk is nagyon 
sokat loptak tehát a termékeinkből sokat loptak az információkat teljes egészébe azok a tudós emberek akik itt megjelentek 
vendégként azoknak a mondatait használják. Sőt éppen most jutott a fülembe egy olyan képzeld el hogy nem mondom a nevét annak a 
professzornak aki itt volt hogy azt mondják a vásárlóknak hogy amikor ezt a terméket megveszi majd olyan hasonló mint a milyenk 
akkor lesz majd egy előadás egy vip előadás ahol ezt a professzor fogja az előadásokat a terméket alátámasztani hogy valóban 
mennyire jó. De ön csak aki vásárol lesznek ott a meghívottak. Eszement dolgok vannak és nem tudunk vele mit csinálni mert 
tehetetlen az ember velük szemben. Namost nemtu dom Robi azt ígérted ebben az évben többet leszel itt Magyarországon tehát többet 
fogsz nekem segíteni és én kérem is ezt tőled. Ezekbe például az ilyenekkel becsapós emberekkel tudunk majd tenni valamit. 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Ezt mindenképpen nyomon fogjuk követni ugye különböző csatornákon hozzánk is eljut majd az információ és tudni fogjuk kik azok, 
ennek van egy jogi útja is minden további nélkül amit majd mint cég próbálunk nyomon követni. Illetve hát a weboldalon egy csomó 
információ hír formájában blog formájában fenn lesz utalva azokra a tanulmányokra be lesz csatolva az eredeti anyag, ezek ott 
rendszeresen meg fognak jelenni, hírlevél formájában nem túl gyakran de a regisztrált ügyfelek azok úgyszintén kapnak információt. 
Én azt látom hogyha valakibe elindul a vezérhangya és elkezd ezen téma után érdeklődni és fontosnak tartja akkor ez kisebb 
közösségekben nemcsak szájhagyomány útján terjed hanem valamiért az egészségünkért az élhető környezetünkért tehetünk. Ez 
valahol remélhetőleg az emberekhez az egyén legmélyén ott van. Van akiben jobban előjön van akiben kevésbé, ez akkor már lesz 
egy olyan alulról jövő kezdeményezés. Az hogy ez most ilyen törvényi szinten vagy bármilyen egyéb szinten ezt elérjük azt még 
valószínű hogy sokat kell dolgozni de legalább a köztudatba a valós és tényszerű információk jussanak el. Mi ezt fogjuk szolgálni ezt 
egyik fontos feladatnak tartom én is hogy lefordított anyagokat, filmeket, összefoglaló anyagokat is elérhetővé tenni hogy aki esetleg 
nehezebben keres mondjuk a weboldalunkon ezt könnyebben el tudja érni. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Robi én nagyon szépen köszönöm hogy ezt elmondtad mert evvel akartam be is fejezni hogy tessék sűrűbben látogatni a 
weboldalunkat. Kérem azért is egyébként neked mert perfekt tudsz angolul. Tehát én nagyon sok levelet kapok többek között az 
Egyesült Államokból egyéb országokból és ezt a Robi nagyon hitelesen le is tudja fordítani és a melyik oldalakon lesz ott a hírekbe 
vagy ott a blogokba 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
A hírekbe illetve, illetve fel fogunk kapcsolódni majd egy blogrészt is de a hírekben ott mindig lesznek friss hírek és ott elérhetők 
lesznek a linkek 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
És ö hozzátéve amit tudomány által már publikált 
A műsorban Kecskés Róbert az alábbiakat mondja: 
Ez publikált hivatalos. Így van Így van 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
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Tehát amikor erre mindig tudunk hivatkozni, teljesen jogosan fogunk hivatkozni. Kedves nézők sajnos a mai nap eddig tartott. Róbert 
én nagyon szépen köszönöm hogy elfogadtad a meghívást, tisztelettel köszönöm és akkor itt a háttérben segítsd ezt a munkánkat, 
hogy még jobb legyen és nagyon sokat dolgozunk ebben az évben. Kedves nézők Önöktől elbúcsúzunk a legközelebbi viszont látásig, 
Minden jót kívánok Önöknek és akkor a legközelebbi viszont látásig várom önöket majd vissza. 

21. 2015.02.28. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézők. Ez az Elketrosokk műsorunk bizonyos tematikus része, ami 
azt jelenti hogy ma azokról a problémákról fogunk beszélni ami majdhogynem minden nap ér bennünket, csak úgy igazából nem 
beszélünk róla. Szeretném kedves nézőknek elmondani azoknak akik most nézik az adásunkat először hogy amit említettem ez a 
tematikus rész ez a következőképp, a következő okán mondtam ezt, ugye minden szombaton van az Elektrosokk műsorunk, és ebből a 
minden szombatból a hónap utolsó szombatja ezről szól, hogy itt az elektromosságról beszélünk, az elektromágneses sugárzásokról 
beszélünk ami olyan mértéket elért ami már tényleg hogy nincs olyan ember aki ezt következmény nélkül meg tudná úszni. A másik 
három rész arról szól, hogy ezek amiről mi itt beszélgetünk, tehát ne csak ilyesztegetésről szóljon a dolog hanem valóban meg is 
tudjuk oldani az emberek számára ezt a problémát. Adjunk ajánlatot hogy mivel tudja ezt megoldani. Tehát erről szól a z Elektrosokk 
szombatonkénti adásai. Visszatérve a mai adásunkra, November végén volt egy vendégem Varga Gábor aztán megismételtük ezt 
decemberben ahol tettünk egy ígéretet, hogy vissza fogunk térni és folytatjuk azt a beszélgetést ott ahol akkor abbahagytuk. én megint 
meghívtam Varga Gábor barátomat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Gábor folytassuk 
ott ahol valahol abbahagytuk a múlt évben, és ugye a fő téma a múlt évi adásban az volt hogy arról beszéltünk főképp hogy ezek a 
tudósok akik körbevesznek minket és akinek megvan a rálátása erre az elektromos sugárzásokra, miért félnek kimondani, miért félnek 
beszélni és azért aggódunk veled együtt most már hogy azok az egyszerű emberek akik szeretnének tenni az egészségükért, nem 
tudják hogy miért nem mennek egyről a kettőre. Gábor ennek gondolom teneked is van tapasztalatod hiszen egy kutatással foglakoztál 
nagyon sok éven keresztül sőt tudomásom szerint most is még nagyon sokszor. Számodra miben nyilvánul meg ez az elektromos és 
elektromágneses sugárzásoknak a jelenléte? 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja: 
Elsősorban köszönöm a meghívást és üdvözlöm a nézőket. Azok a problémák amik megmagyarázhatatlanok, egészségügyi problémák 
azok arra világítanak rá hogy igazából talán a legsúlyosabb rizikófaktorok amik miatt a betegségek kialakulnak azok láthatatlanok, 
nincs ízük nincs színük, nincs szaguk néha hallják őket egyébként az elektromos túlérzékenyek vagy érzik a bőrükön tehát szoriázist 
kapnak ekcémát különböző bőrproblémák jelentkezik, jelentkezik ezek a túlérzékenységi tünetek. Nagyon sok rengeteg autoimmun 
betegség van, megmagyarázhatatlan autoimmun betegség van, megzavarodik az immunrendszer működése és az immunrendszer 
túlműködik. ez a veszélyesebb sokkal veszélyesebb mint amikor alulműködik. A legtöbb ember azért hal meg mondjuk egy vírus 
baktérium parazita következtében mert túlműködik az immunrendszere. A túlműködés következtében az immunrendszer megöli a 
szervezetet. Nagyon gyakran legtöbbször ezzel keresnek, immunrendszer túlműködésével kapcsolatban. Tehát ez egy olyan probléma 
az autoimmun betegségnek a jelenléte allergiás bőrbetegségeknek a szaporodása ami egyfajta civilizációs betegség. Ami nem volt 
jellemző mondjuk az előző korokban és összeköthető ezért a civilizációs vívmányokkal és elsősorban az elektromágneses 
hullámokkal. egyébként amikor először az 50es években megjelentek ezek a túlérzékenység betegségek akkoriban a tudósok azt 
mondták ezek halálos betegségek és súlyos következményekkel fognak járni. A másik probléma ami szintén az életből jelentkezik 
hogy ha megkérdezünk egy olyan főorvost aki gyermekekkel foglalkozik, súlyos rákbeteg gyermekekkel foglalkozik akkor azt 
mondja hogy az egyik tendencia ami megfigyelhető az az hogy egyre több fiatal gyermek ember van aki különböző agyrák típusokban 
szenved. Elkezd halmozódni a gyermekeknél az agyrák, ők különösen érzékenyek a különböző elektromágneses technológiákra 
hiszen számos technológiának a félhullámhossza vagy a hullámhossza az megegyezik a gyermeki fej szélességével. Úgy hívják ezt a 
szakemberek hogy rezonátorként szolgál az emberi gyermek koponyája tehát felerősíti ezeket a hullámokat. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Ráadásul jobban átjárhatóbb. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Jobban átjárhatóbb, vékonyabb a koponyájuk a bőrük és nagyobb mennyiségű sugárzást kap agy sokkal erősebb az a sugárzás ami 
károsítja az emberi szöveteket és ezt megfigyelték hogy az agyrák valószínűsége az növekszik gyermekeknél és ha figyelembe 
vesszük hogy 10-20-30 év az agyrák lappangási ideje, akkor elképzelhető hogy az első jeleit látjuk a jövő tömegbetegségének. 
 A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Járványszerű 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
És amikor ez jelentkezni fog, képzeljünk el egy olyan betegséget ami 10-20-30 év után alakul ki és amikor rádöbbenünk hogy ez 
mennyire veszélyes is amikor minden második-harmadik ember agyrákos, akkor már késő lesz, ezeken az embereken nem biztos hogy 
megfelelő mértékben lehet majd segíteni és akkor fog majd reagálni az akkori döntéshozók akkor fognak reagálni világszerte erre a 
problémára amikor úgy érzik hogy globális veszélyt fog jelenteni. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Gábor én ezért aggódom vagy nem is tudom hogy mondjam vagyok zavarban ezért az egészért mert akkor a tudós társadalom aki ezt 
tudja bár némelyik azt mondja azért nem tudaj mérni, hát ilyenkor szoktam mondani kérjen meg hát segítek nagyon szívesen abban a 
mérésben. Akkor miért nem szólalnak meg vagy gondoljunk itt az orvosokra kik letettek egy esküt, hogy ők gyógyítani fognak 
minden tudásukkal. És főleg akik tudják azt hogy ezek okoznak problémát márpedig énszerintem tudnak mer ennyire csak nem 
kukák, hogy nem tudnak róla. Miért nem segítenek miért nem mondják azt róla főleg a gyerekekről most beszéltük hogy legalább őket 
próbáljuk már megmenteni ha a felnőtt társadalmat mittomén nem figyel oda. Van egy cikk most nem akarom felolvasni és nem is 
akarok vele foglalkozni. Egy Ausztrál professzor aki azt mondja ha látja a gyereket a telefonnal játszani vagy éppen a wifi előtt ülni, 
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akkor ő a szemei előtt mást nem lát mint a gyerek cigarettázik. Tehát ugyanazokat a hatásokat fogja elérni mint régen ugye a nikotin 
megtett. Tehát az nem véletlen hogy a mobil sugárzást és a mobil átjátszóknak a sugárzását felvették a 2b besorolásba ami ugyanaz 
mint a nikotin, azbeszt és a társaik. Nos ugye azt se vették komolyan mint ahogy van és most én azt akarom ebből az egészből 
kinyögni, ezek az emberek majd nem fognak egyszer szégyenkezni, hogy ők nem mertek megszólalni valami oknál fogva. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Tehát ugye az amire először rájöttek a tudósok. és ismert ez a rizikó, hogy az elektromágneses sugárzás növeli a gyermekkori 
leukémia valószínűségét. óvatos tudósok ezt 60% rizikóra teszik, akik minden tényezőt mérlegelnek azok körülbelül 80%. A 
gyermekkori leukémiának az elektromágneses sugárzásra vezetik vissza. Ez mind érinti a nagyfeszültségű távvezetékeket amiknek 
600m körzetében tapasztalták a káros hatását ami azért érdekes mert több száz méterre már nem mérhető az elektromágneses 
sugárzása ezeknek a távvezetékeknek, viszont az egészségügyi hatása ha valaki 600 m-en belül vagy 4-500m-re lakik ezektől a 
távvezetékektől azonban mérhető és statisztikailag betegséget okoz akkor is ha több 100m-re lakunk egy nagyfeszültségű 
távvezetéktől. Ugyanakkor, hogyha a mikrohullámú sütőre gondolunk vagy a porszívóra vagy a hajszárítóra ott 0.1 még 1-2m 
távolságra is 0.1-2-3-4-5 mikroteszla mértékű sugárzást mérnek ami mér egészségkárosítónak számít. Tehát tele van a háztartás olyan 
eszközökkel ami hosszú távú károsodást okozhat a szöveteknek, még akkor is ha esetleg a határértéken belül van. Tehát a határérték, 
azt állítják a szakértők hogy a határérték túl magasan van megállapítva, sokkal alacsonyabbra kellene tenni, mert az egészségügyi 
hatás káros hatás statisztikailag mérhető jóval alacsonyabb mikroteszla sugárzásnál is. Ez valóban veszélyes, az emberek egy idő után 
valóban autoimmun betegségben fognak szenvedni, legyen az bélgyulladás, pajzsmirigy problémák vagy szisztemikus autoimmun 
betegség, nem is tudják mitől van, milyen sejtek okozzák, az egész test autoimmun betegségben van gyulladásban szenvednek az 
emberek vagy szterózis multiplexben szenvednek vagy alcheimer kór egyenesen összefügg a távvezetékek jelenlétével, a 
mobiltelefonokkal ezt valóban bizonyított statisztikailag. Sokszor akik jó levegőjű helyen laknak faluban távol a mozgalmas világtól 
azok azt hiszik hogy nyugodtak lehetnek pedig nem, mert ha ott mobiltelefont használnak egy tanyán egy faluban akkor arra 
gondoljanak hogy jóval ritkábban vannak ott az átjátszó antennák. Ilyenkor úgy reagál a telefon hogy felerősíti magát a sugárzást 
amivel eléri ezt az antennát és ez a megnövekedett sugárzás sokkal nagyobb mértékben károsítja az agyat mint azok akik városban 
használják a mobiltelefont, valóban azt állapították meg hogy akik vidéken mobiltelefont használ sokkal veszélyeztetettebb az 
alcheimer kórtól mint városban. ezt is megfigyelték vagy az arcon lévő melanoma megbetegedéseknél is ugyanezt látják. Ahol a 
telefont tartják a fejhez ott gyakoribbak a melanoma, súlyos bőrrák tüneteknek a jelentkezési aránya sokkal gyakoribb. Amit még 
ezzel kapcsolatban még meg kell említeni az hogy azokban az országokban például japánban ahol a rádióadók amiket leggyakrabban 
hallgatunk azok nem abban a frekvenciatartományban mint Európában vagy a Nyugati világban. Japánban sokkal kisebb a melanomás 
megbetegedéseknek a száma, Svédországihoz képest 3% ha súlyozzák a lakossághoz képest. A japánban megbetegedett embereknek a 
száma csak 3%a Svédnek és ezt azzal magyarázzák hogy ott nincsen 90-től 100 110 MHz tartományban rádióadó, ott 90-ig terjednek 
egyébként. 90MHz ig a legmagasabb és nincsenek rugós ágyak amik felerősítik ha alszunk az ágyon. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Erre egy visszaigazolás, egy ismerősünk, aki elkísérte a barátnőjét a kék golyóba, mondta, hogy mell daganata van neki és elmondta, 
hogy 99%-nem90,-99%! Mindenkinek a bal mellében volt a probléma. Visszaigazolva, amit már beszéltünk itt hogy ez a 87 és 
107MHz-s tartomány amplitúdója pont a rugó és a felső testünket érinti Bocsánat csak visszaigazolom, amit mondasz. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Ha már van egy tumor lateralizáció, úgy hívják ezt, ha az egyik oldalon gyakrabban a tumoros megbetegedések, ezt melanománál is 
megfigyelték, csípőn, törzsön és a combon, test közepén ahol legerősebb a hullám tulajdonsága miatt a sugárzás, legerősebb 
mértékben éri az embert és főleg a bal oldalon, mert kíméljük a szívünket és gyakrabban alszunk a jobb oldalon. Az ágy fölött erősebb 
a sugárzás és ezért gyakrabban jelentkezik a bal oldalon, az emlőrák és melanomás megbetegedések a test közepén is gyakrabban 
jelentkeznek. Ez egy olyan fontos rizikófaktor, amire azok hívták fel a figyelmet, akik először ezzel elkezdtek foglalkozni Svéd 
tudósok és ez különösebb visszhang nélkül maradt a világban, Ez nagyon érdekes kérdés senki nem reagál rá. Ugye most divat a 
környezetszennyezéssel foglalkozni a zöld energiával és igazából ezt is fel kellene venni a különböző célok közé, hogy állapítsuk, 
meg hogy az elektromágneses sugárzás mennyire szennyezi a környezetünket és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a 
szennyezést csökkentjük. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 13:26 
Gábor bocsáss meg hogy beleszólok ez nálam probléma, de legfőképpen nálunk itt élünk nekünk ez a fontos. De viszont vannak a 
leveleknek sokasága, mondok egy példát. Múlt héten franciaországban elfogadták azt a törvényjavaslatot és be is fogják vezetni 
hamarosan hogy az óvodákban és iskolákban wifit tilos használni, és a környezetében is most nálunk meg azt mondja egy igazgatós 
hát ha veszélyes lenne nem engednék ki a forgalomba, nem engednének ilyen eszközt használni. Szóval elképesztő szóval azért 
mondom mert nagyon sok petíció elindult a who fele meg egyéb fele, hogy valóban ezek szüntessék meg mert gondolj bele hogy a 
gyereknek naponta 7-8 vagy 5-6 órát nem is túlzunk 5-6 órát van ebben a környezetben csak az iskolában. És akkor otthon még 
fojtatja ezt az egészet. Valamit most már kormányszinten vagy nemtom milyen szinten kellene még egyszer mondom a gyerekeink 
érdekében tenni. És a kedves nézőknek mondom hogy érthető legyen hogy milyen értékekről beszélünk itt. Ugye az emberi 
szervezetnek is van egy nagyon finom kis elektromossága amivel mi működünk. Ehhez a nagyon finom elektromossághoz képest egy 
mobiltelefonnak a sugárzása 10 milliószoros ezeknek a szervezetében. Tehát még egyszer mondom 10 milliószoros, csak úgy tessék 
úgy józan paraszti ésszel kedves nézők ezt lefordítani úgy az önök gyerekének unokájának mit jelent ez az ő szervezetének a 
működéséhez. Én mindig azt mondom Gábor hogy egy emberi szervet ebben a környezetben amiben most élünk a maga a csoda ha 
egyáltalán naponta a túl tudja élni ezt a hatalmas terheléseket és naponta változik mert mindig több lesz és ugye azok a technikusok 
akiknek az a dolguk hogy ezt a technikát fejlesszék, őnekik foggalmuk nincs hogy egy emberi szervezetre ez milyen hatással fog 
lenni. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
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Persze hogy nincs, az teljesen más terület hogy a biológiai hatását vizsgáljuk az elektromágneses sugárzásnak. És még nem tudják 
vizsgálni tehát a hosszú távú hatását nem ismerhetik. A hosszú távú hatás 12-20-30 év után jelentkezik. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja 
De már most jelentkezik már most itt van. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Már most itt van. Tehát olyan egyszerű statisztikai adatok állnak rendelkezésre hogy aki 20 év alatt kezd el mobilt használni annál az 
agyrák valószínűsége az ötszörösére növekszik, aki 20 év alatt kezd el wifit használni annál az agyrák valószínűsége az élete során a 
négyszeresére növekszik. Ezek a statisztikai adatok amik rendelkezésre állnak vagy van az interfon tanulmány, ez a leghíresebb ezt 
elismeri már mindenki, hivatalosan elismert interfon tanulmány. Az agyrák valószínűségét 40 % al növeli a mobiltelefon használat ha 
10 évig napi fél óra mennyiséggel használjuk. Ez még gyerekeknél is előfordul hogy ilyen gyakorisággal használják, wifiként 
használják most már az okos telefonokat és akkor is éri már sugárzás az emberi szervezetet. Akár még a has tájékon ha nem is a 
fejben ha nem vizsgálták a technológiáknak az újfajta használatát hogy milyen károsodással járhat. Ez a modern kor cigarettája és ha 
arra gondolok hogy a cigarettát is több száz év után ismerték el károsnak. Akkor nem csodálkozhatunk azon hogy az elektromágneses 
sugárzás az újfajt a technológiák sugárzásának a káros hatásának az elismerése is nagyon sokáig fog váratni magára. Sajnos az ember 
néha lassan reagál az ilyen problémákra. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Hát nem tudom Gábor, múlt héten olvastam egy ilyen, szintén egy statisztikát, ami arról szól hogy 2002-ben, szintén rákos 
megbetegedésekről van szó, évi 12 millió volt világszerte a fejlett országokban. Most 2014 ben 40 millió évi, évi 40 millió. Semmi 
nem változott mert akkor is helytelenül táplálkoztak az emberek és megették azt amit nem kellene megenni. Csak az változó tényező 
volt ez a folyamatosan emelkedő elektromos és elektromágneses sugárzások. Még egyszer mondom külföldön felkapkodták erre 
óriási mértékben a fejüket és nem véletlen az Európai parlament az Európai Unió folyamatosan ajánlásokat tesz a tagországoknak, 
hogy igen is az elővigyázatossági elv alapján valamit tegyenek a jövő generációinak védelmében most én azért mondom és azért 
aggódom a kedves nézőknek még egyszer megismétlem mi nem ellene vagyunk ennek a technikának mert mi is használjuk hanem 
szeretnénk felhívni hogy hogyan használjuk legalább némi védelem mellette mert nagy baj lesz egészségügyi szempontból. Amiről 
beszéltünk el is kezdődött. A másik pedig az hogy visszatérve hozzánk a kutya nem foglalkozik ezzel sőt még egyszer mondom. Sőt 
fenyegetettek azok az emberek akik elkezdenek ezzel foglalkozni. Az maga a csoda hogy még itt ülhetünk ebben a stúdióban és erről 
beszélhetünk. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Igen hogyha a rákbetegségekre térünk ki szintén lehet statisztikai adatokat említeni. A különböző digitális elektromágneses 
technológiák elterjedésével Svédországban azt mérték hogy pár év alatt 10 szeresére növekedett a prosztatarákos megbetegedések 
valószínűsége. Azt hiszem 97, rehát a második generációs mobiltelefonok után 2004-ig  ilyesmit mértek. És ö és ö ez nem illetve már 
az 50es évektől elkezdődött ez a tendencia már jóval előtte mint bevezették ezt a PSZA tesztet mert mindig a diagnosztikai tesztek is 
befolyásolják hogy hány embert diagnosztizálnak rákbetegként, ezt is kizárták, tehát nem a PSZA teszt bevezetése következtében nőtt 
meg a prosztatarákos megbetegedések mennyisége. Hanem valami történt 1950 és 2010 között és ezt mérték a Svéd tudósok hogy a 
digitális technológiák tehetők ezért felelőssé ami miatt ez a betegség mennyiség jelentősen megnövekedett. Megállapították a tüdőrák 
a torokrák valószínűségének növekedését és a betegségekből lassabban épülnek fel ezt a emlőrák esetében vagy a szívműtéteken 
átesetteken figyelték meg hogy a sebgyógyulás hosszabb időt vesz igénybe ami a szervezet regenerációkészségét mutatja. Egyszer 
találkoztam olyan esettel ahol egyáltalán nem gyógyult be egy betegnek a sebe. Nem tudni miért és akkor elkezdett olyan dolgot amit 
javasoltam, ez nem a reklám helye, és utána meggyógyult elég gyorsan. De nem ezért hoztam fel a témát hanem azért hogy az 
orvosok hogyan élltak ehhez hozzá. A beteget megműtötték vastagbélrákkal, összevarrták és elfeledkeztek róla. jöttek minden nap 
megnézni nem gyógyul a sebe és nem mondták meg a betegnek miért nem gyógyul a sebe. Nem is tudta a beteg mi a baja miért nem 
engedik haza, és egy hónap múlva mikor teljesen tanácstalanok voltak közölték vele hogy nem gyógyul a sebe. Akkor kezdett valami 
alternatív megoldást keresni a beteg. A döbbenetes az hogy én is akkor döbbentem rá ha a szervezet nem tud regenerálódni. nincsen 
öngyógyító képessége arra nincs gyógyszer. Ha nincs gyógyszer valamire az orvosok hallgatnak, nem mondják meg a betegnek mert 
ha egy betegről azt gondolják az orvosok hogy nem tudják meggyógyítani, menthetetlen akkor nem szólnak semmit, magára hagyják. 
Magára hagyják nem azért mert rosszindulatúak hanem mert ne tudnak rajta segíteni. Tehetetlenek és nyilván ez őket is leterheli. És 
döbbenjünk rá arra ha a szervezet elveszti a regenerációs képességét akkor a szervezet menthetetlen hagyományos eszközökkel 
legalább is, orvosi módszerekkel menthetetlen. Nincsen rá gyógyszer nem tudunk elmenni a patikába hogy, kedves patikus nem 
tudunk olyan gyógyszert kérni hogy nem gyógyul a sebe adjon valamit hogy gyorsabban gyógyuljon a sebe nincs ilyen. A hivatalos 
gyógyszerek között a bejelült gyógyszerek csak azokat szabad így nevezni, azok között nincsen ilyen szer. Gondoljunk bele az 
elektromágneses technológiák azok lassítják a sebgyógyulást, tehát hosszabb időt vesz igénybe a sebgyógyulás. Egy olyan dolgot 
idéznek elő amire nincs gyógyszer tehát nem tudunk bevenni egy gyógyszert egy patikában és ez rávilágít arra hogy ez milyen. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
És ha van is gyógyszer ennek akkor a ereje van hogy gyengíti, ráadásul még. 
A műsorban Varga Gábor a következőket mondja. 
Hát, igen lehet ilyen hatása az elektromágneses technológiáknak, ezek nagyon új technológiák gondoljunk bele hogy 1950 előtt nem 
volt jellemző hogy tv-t néztünk vagy rádiót hallgattunk és ugye voltak már telefonok a 30-as 40-es években de ezek a telefonok ezek 
drótos telefonok voltak, azzal nincsen különösebb probléma, és egy új technológiának a káros hatásai, a felismerése ezeknek a káros 
hatásoknak ez több évtizedet vesz igénybe valószínűleg. De a jelek már itt vannak, ha valakinek nem gyógyulnak a sebei, olyan 
súlyos problémával küzd különösebb ok nélkül akkor azon nem tudnak segíteni, akkor hagyják hogy a beteg elfertőződjön és 
meghalljon. Tehát nem tudnak mit tenni, és ezekben a viszonylag szélsőséges esetekben világosodik meg az hogy itt nagyon súlyos 
problémával állunk itt szemben amit nem láttak az orvosok nagyon előre hogy valaki nem tud regenerálódni. Nem idős emberről volt 
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szó egyébként nem idős emberről volt szó mindenki meglepődött hogy húha ilyet még nem láttam nem gyógyul a seb akkor most mi a 
helyzet. Gyógyszere nincs nem tanultam az egyetemen hogy ilyen nincs. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja: 
Ez a másik fontos hogy nem is tanították és most se tanítják még tehát itt van a másik és van még egy probléma hogy általában a 
műszaki rész ez a technikai rész a férfiaknak a mániája és a férfiak minden  tudnak alapon. Erre mondta valamikor Szentgyörgyi, 
hogy a külsejével senki nincsen megelégedve na de az eszével azzal mindenki. Gábor sajnos letelt a napunk megint letelt az időnk. Én 
megintcsak ismételten megkérlek hogy folytassuk ezt valahol mert ma se tudtuk abba hagyni. Én nagyon szépen köszönöm hogy 
elfogadtad ezt a meghívást a kedves nézőknek köszönöm szépen a türelmét és a figyelmét. Legközelebbi viszontlátásig én minden jót 
kívánok önöknek az isten áldja önöket. 
 

22. 2015.03.28. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket kedves nézőink. Ez az elektor sokk című adásunknak az a fajtája megint, 
hónap vége van, ami tematikus mivel az okokról beszélgetünk, hogy mégis miért vagyunk bajban. Kedves nézőink úgy oldódott hogy 
ma lesz egy vendégem de közbejött neki valami probléma úgyhogy ma maradtam magam, úgyhogy én fogok a fél órában önökkel 
most beszélgetni. Szeretném azzal kezdeni, hogy alapot teszünk ebbe az elektro szmogba. Megmondom miért, mert folyamatosan 
találkozik az ember evvel a szkeptikusokkal hogy én ebben nem hiszek és mindegy hogy miről beszélünk hölgyekről vagy urakról 
beszélünk most már lassan mindenki hozzáértő lesz, hogy nem kell ebben hinni. A másik amivel hogy egyébként olyan apropóval 
szeretnék indítani hogy múlt héten a feleségemmel elmentünk egy termékbemutatóra ahova avval invitáltak bennünket, hogy mekkora 
nagy probléma ez az elektroszmog mert már meg is lehet oldani. Én megmondom őszintén én nem akartam elmenni, A Feleségemmel 
végülis addig citált amíg oda jutottunk. nem akarom félreértés ne essék fikázni ezt a napot bár épp elég volt ezt túlélni. A 
végkövetkeztetése ennek az egésznek az hogy most már értem nagyjából hogy az emberek miért veszik komolytalanul ezt az egészet. 
Az előadásnak mondom nem merek nagyon belekötni mert szakemberekre hivatkoztak, de végül is a vonulata ennek az egész 
előadásnak a vonulata arról szólt hogy az elektroszmog akkora butaságokkal és akkora ostobaságokkal körítették ezt az egészet. Én 
nem csodálom, még egyszer mondom hogy az emberek most már tényleg kételkednek ebben az egészben, hogy ezzel kell e 
foglalkozni vagy sem. Kedves nézők ez egy nagyon nagy kár hogy ilyenekkel az egészet aláássák, hogy ilyenekkel kicsit csökkentik 
ennek az egésznek a fontosságának a hatását. Azért mondom ezt mert mellette viszont óriási nagy a baj. és én nem értem azt sem ha a 
WHO 2011 májusában ezt az egész problémát, tehát az elektroszmog problémát felvette 2b besorolásba ami az jelenti hogy ugyan oda 
tartozik mint a DDT az Azbeszt vagy a nikotinnak a hatásai és még sorolhatnám kik vannak ilyen kártevők. Akkor azt nem értem meg 
hogy a Magyar országnak a lakosai miért nem érdemlik meg azt hogy tájékoztassák erről hogyha már egyszer bevették ebbe a 2b 
besorolásba. ami azt jelenti hogy lehetséges rákkeltő ez az egész. A másik pedig azt nem értem hogy ha ennyi viselkedészavaros 
gyerek van körülöttünk mint elmondanak a tanárok, elmondanak az igazgatók akkor miért nem lehet ezt is valahogy ilyen 
szemszögből is nézni. Én úgy tudom hogy most el is kezdődött egyfajta vizsgálat, ezekkel a viselkedészavarokkal kapcsolatban, csak 
attól félek megint tévúton van az egész és ez belefér abba a rátába vagy nemtom minek nevezzem. És megint nem fogják kimerni 
ejteni a szájukon azt hogy igenis a környezeti terhelések, és a környezeti terhelésekbe beletartozik valóban ez az elektromos és 
elektromágneses sugárzásnak az özöne mert végülis már arról beszélhetünk hogy erről miért nem lehet említést tenni, fenyegetve 
vagyunk vagy én nem is tudom hogy miért ö mert gondolom igen. Erre is elmondok mindjárt egy példát a kedves nézőknek. De 
viszont mi nem akarjuk megváltoztatni a világot mert nem is tudjuk. Tehát folyamatosan itt ebben az adásban az Elektrosokk 
adásaiban is arról beszélünk hogy mi csak szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy van egy jelenség amivel foglalkozni 
kellene már nem akármilyen szinten. Tehát az hogy mi itt folyamatosan hívjuk és mondjuk a szakembereket, persze aki el mer jönni 
hozzáteszem. Az édeskevés hogy az emberek valóban annyira tudják komolyan venni amit mi szeretnénk. Mi továbbra is mindent 
elkövetünk itt az Echo televízió vezetőségével és a technikai személyzet segítségével, hogy önöket a megfelelő szinten tudjuk 
tájékoztatni. De mint ahogy elmondtam már számtalanszor, hogy sajnos ez a kör akit mi el tudunk érinteni ebből a televízióból is 
érinteni azok legtöbbször pont azok az idős emberek akik ezt az adást főként nézik, ugye legfőképpen nézik ezt a televízió csatornát 
akinek a gyerekei viszont a legjobban ki vannak szolgáltatva. Az édesapa vagy az édesanya az idősebb aki elmondja a gyerekének az 
unokájának hogy a televízióban látott egy ilyen műsort ahol ez a probléma és ti is vigyázzatok magatokra és ha akarjátok segítek 
nektek. Nem működünk mert abban a pillanatban lehurrogják ezt az idős embert vagy ezt az idős házaspárt, hogy a mamam már 
megint hülyeséget tetszik beszélni megint hol halotta ezt. Akkor összemosnak mi bennünket is azokkal amiket most én is halottam 
ezeken a termékbemutatókon a múlt héten. Ha valóban erről van szó akkor tényleg hülyeség az egész mert olyanokat mondtak hogy 
tényleg semmi valóságalapja nincsen csak egyszerűen a termékét akarta eladni aminek a terméknek megint csak semmi köze ahhoz 
amiről beszélünk mi itt. Itt van az a kör és hiába mondjuk itt a médiákon keresztül hogy ne tessék annyira komolyan venni ezeket az 
előadásokat, meg azokat a termékeket amit mondanak róla mert sokszor köszönő viszonyban sincsen a kettő egymással. Tehát itt 
vagyunk mi most jelen pillanatban majd hogy ö végülis ö biztos hallottak önök is kedves nézők arról hogy a fürdővízzel kidobják a 
gyereket, hát mi ebbe a kategóriába tartozunk néha hogy minket is kidobnak ezzel együtt és marad ez a probléma egy családon belül. 
Nem tudom elmondani mennyire fontos lenne a kedves nézők, ennek a problémának a komolyan kezelése. Gondolok itt arra hogy 
2015-öt írunk, az orvostudomány ott tart ahol tart, tehát elég magas szinten némiképp. A diagnosztika tényleg magas szinten tart, és 
mégis minden harmadik ember rákos, ennek oka van és ez nemcsak a táplálkozás és nemcsak a stressz meg egyebek. Stresszre 
visszatérve megint, hanem van egy olyan tényező amit már az egész világ bebizonyította és próbál harcolni ellene és petíciókat 
benyújtani és erre mindjárt mondok is egy példát kedves nézők. Múlt hónapban tehát februárban, a francia állam törvényt hozott arra 
hogy az iskolákban és óvodákban a környékén sem lehet Wifi, tehát nem lehet Wifi az iskolákban olyan, csak ki kell váltani őket 
vezetékesre, vezetékes internetre. Tehát ez már csak egy a sok közül egy szösszenet. Vagy épp tegnap kaptam egy levelet ahol a dél 
koreai állam foglalkozott nagyon komolyan mert 2122 gyereket vizsgáltak 10 városban nem tudom hány iskolában, hogy a sok 
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viselkedészavarnak mi az oka, tehát ott már elkezdték és kiderült hogy elég komoly összefüggés van a mobiltelefonálás a mobiloknak 
a működtető elektromágneses sugárzások, tehát tulajdonképpen a környezeti terhelésnek a hatásával. Tehát ez ott már elindult és 
ráadásul két egyetem finanszírozta ezt a vizsgálatot és ellenőrizte hogy megfelelőképpen működik-e, tehát tulajdonképpen lektorálta 
ezt a fajta vizsgálatot. és mégegyszer mondom bebizonyosodott hogy így van. Számtalanszor megemlítettem már kedves nézők az 
előző adásokban is már, hogy van egy izraeli wishman intézet ahol folyamatosan publikálják azt a fontosat amit majdnem minden 
adásban is el fogok mondani ezután is. Azok az édesanyák, a viselkedészavaroknál tartunk még, tehát azok az édesanyák akik 
napközben 2 órát telefonálnak, vagy olyan környezetben tartózkodnak mondjuk általában említett ez a Wifi és a többiek akik nagyon 
sokan vannak annak elkerülhetetlen hogy a gyermeke 6 év alatt ne legyen viselkedészavaros. Még ez is kevés tehát mi hiába mondjuk 
és mégis már itt a védőnőknek lenne egy nagyon fontos szerepe, hogy azoka az édesanyák akikkel ők találkoznak naponta hetente 
vagy havonta. Nem tudom milyen időközönként találkoznak a kismamákkal már erről kellene beszélni. Azt a szerencsétlen védőnőt is 
meg kellene erre tanítani vagy azt is aki megtanítja ezt az egészet azt is tanítani kellene. Tehát nagy a káosz és nagy a zavar. Jelen 
pillanatban tudomásom szerint egyetlen főiskolán egyetlen egyetemen nem beszélnek. Engem néha meghívnak egy-egy előadásra 
fakultatíve. Egyébként nagyon jó a hallgatottsága és nagyon jó a reakciója, vagy engem hívnak általános iskolákba, hívnak 
középiskolákba és én tudom vállalni ezeket az előadásokat, akkor ez úgy szokott működni hogy összehívják a tornaterembe egytől 
nyolc osztályig a gyerekeket. És akkor egy óra alatt annyi a képanyag meg tudom nekik mutatni mit szeretnék nekik átadni. És tessék 
elképzelni kedves nézők a gyerekek tudják egy óra múlva hogy mi mit akarunk nekik közölni. Amitől én sokkal jobban féltem az a 
középiskolákban ugye az a 17-18 éves korosztály aki mindent tud alapon, tőle féltem mert valóban vissza tudnak feleselni de még 
egyszer mondom olyan képanyaggal rendelkezünk amivel valóban korrekten és érthetően és alátámasztva mérésekkel tudjuk 
bizonyítani hogy valóban van probléma. És ezt a problémát hogyan lehet megoldani, és megint csak azt mondom tessék elképzelni a 
gyerekek tudják miről beszélünk, sőt had igazoljam vissza hogy tavaly 400 fős volt a hallgatóság. Ez egy vadász meg nem tudom 
ilyen mezőőröknek képezik ki ezeket a gyerekeket. 400 gyereket tereltek be az aulába. És a 400 gyerek egy héten belül mint ahogy a 
nevelőjük visszajelezte énnekem, egy héten keresztül erről beszélt. Tulajdonképpen a fiatalságunkat a gyerekinket meg kellene 
piszkálnunk hogy ezzel ha így csinálod tovább akkor ilyen probléma lesz és ő tudja hogy hogyan kell ezt az egészet majd megoldani, 
mert majd rávezetjük és segítünk neki. Nem fogjuk elvenni a telefonját nem fogjuk elvenni tőle az internetet, csak megpróbáljuk 
megtanítani megmondjuk hogyan védekezzél ellene hogy ennek ne legyen élettani következménye, tehát ne menjen tönkre az 
egészséged. Tehát erről akarunk mi itt az adásokról adásra beszélni, és ezt szeretném közvetíteni a kedves nézők fele. A másik 
probléma pedig az hogy érthető legyen ennek az egésznek nagyjából a lényege. Ugye bármilyen érdekes már a 40-es években 50 évek 
elején volt nekünk egy büszkeségünk, Szentgyörgyi Albert aki már akkor arról beszélt hogy az elektronok tehát az elektronoknak 
mekkora szerepe van. , Sőt azt is kijelentette hogy ha valaki nem ezzel foglalkozik nem az elektronok szintjén foglalkozik a emberi 
egészséggel és a gyógyítással akkor lehetőleg azt a szakmát ne firtassa és ne foglalkozzon vele mert akkor nem sokra fog menni mert 
akkor továbbra is az ilyen tüneti kezelésekig fog eljutni. Ezt ö nagyon kevesen csinálják még most is ezt az elektronszintet pedig 
tessék csak elképzelni kedves nézők hogy csak egy pár mondattal rávezetném önöket arra hogy miről is van szó. A bennünk lévő 
vízvértességnek közel 60-65 százaléka víz. És nem mindegy milyen formában van bennünk ez a víz, tulajdonképpen a negyedik 
stádiumban van bennünk, van egyszer a tömbvíz, itt van ez a pohárban is így lötyög akkor van a gőz van a jég és akkor van a 
negyedik fajta ilyen zselés ilyen kristályos-zselés anyag amit úgy tessenek elképzelni hogy van egy rendezettsége ennek a bennünk 
lévő víznek ami hordja vissza az információt ennek a felülete. A rendezettség pedig azt jelenti hogy van az oxigén két hidrogén 
kapaszkodik, kovalens kötés ennek a kötésnek mindig 109 és fél fokos szöget kellene bezárni mert akkor tudja ezt a kommunikációt 
igazán 100% osan végrehajtani.  A  kommunikáció értendő a sejtek egymás között, a központi idegrendszer és a sejtek egymás közötti 
kommunikációra. Nos ha ér bennünket különböző környezeti hatások vagy belső hatások a táplálkozással bevitt méreganyagok, tehát 
bőven van azért még segítője ennek az egésznek. Tehát akkor ezek a rendezettségek szépen lassan tönkremennek, miért, mert olyan 
mértékű a szervezetnek a megterhelése mert iszonyatos mennyiségű energiát használ el erre a szervezetünk erre a kompenzálásra. És 
bárkinél bármelyik nap megtörténhet az hogy lesz majd egy olyan napja amikor több lesz a kiadása mint a bevétele. Gondolok itt arra 
hogy a sejtjeinek az a bizonyos mitokondriális rendszere nem képes annyi energiát átépít termel az emberi szervezet számára mint 
amennyire őneki is szüksége lenne a napi 24 órában. nos ilyenkor mi történik? Keletkezik egy deficit egy hiány és akkor ezt a hiányt a 
szervezet majd elkezdi pótolni, ez egy külön téma, de ennek a következménye az hogy ezeket a rendezettségeket az energiaszintjén 
nem tudja fenntartani. Tehát szépen lassan összeesnek ezek a kötések. És ezek a kötések nem megfelelő kötésben van nem 109,5 
fokot zárnak be. Mi történik? Az úgynevezett intercellurális kommunikáció, tehát a sejtek egymás közötti beszélgetése zavart, ö zavar 
keletkezik. Tehát vagy éppen a központi idegrendszerrel való kommunikációban tehát hiába kéri mondjuk éppen glükózt az egyik sejt. 
Az információ nem fog odaérni és nem kap. Mi lesz a következménye? Előbb utóbb valamilyen diszkonfort érzés tehát valami valahol 
felborul és a felborulásnak lesz majd egy tünete és itt van a folytatás hogy a tünettel valaki majd el kezd foglalkozni elnyomjuk a 
tünetet de hogy az egészet mi okozta, hol kezdődött soha nincs megkeresve sajnos ez néha értendő a hagyományos orvoslásra és 
sajnos néha értendő a természetgyógyászatra is. Nem akarom egyiket sem bántani, Isten őrizz csak szeretném ha végre egyszer és 
mindenkorra lenne egy olyan akármilyen gyógyítónak nevezzük azzal kezdi, van bőven egyébként mert baráti körben egyébként van 
akik olyan gyógyítók akik valóban először evvel a környezeti hatással kezdik. Hogy mi éri a szervezetet és mi nem mert ha éri a 
szervezetet akkor hiába ad neki akármilyen gyógyszert, akármilyen kiegészítőt, vagy akármilyen módszert vagy metodikát az higgyék 
el kedves nézők az egy fabatkát nem fog érni. Tehát addig amíg ezek a ellenségek ezek a környezeti hatások ott lesznek mert van már 
neki akkora ereje hogy képes bármilyen segítséget órákon belül lerombolni és akkor mit fog mondani a beteg? Ez se tudott segíteni az 
se tudott segíteni akkor mindenki elmehet ahova ő gondolja. Holott nem így van mert lehet hogy tudott volna segíteni valamelyikkel 
csak éppen még egyszer mondom a környezete nem engedte. És ez valahogy az emberek agyába valahogy nem akar beleférni. De 
főképp a gyógyítókéba nem fog beleférni. Az orvosokat még úgy ahogy felmentem mert az egyetemen végképp nem tanítják ezt sőt 
meg sem említhetik az ilyeneket. De viszont ha az alternatív gyógyászatról beszélünk éppen a természetgyógyászatról. ott viszont 
nem értem hogy a környezeti hatással miért nem lehet foglalkozni. És itt megint van egy képzavar kedves nézők ez a ilyenkor szokták 
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megemlíteni nekem hogy a földsugárzásokról beszélünk? Hát arról is beszélünk de semmi köze erről az egészről amit mi szeretnénk 
önöknek átadni sőt szeretném elmondani talán megismételni azt hogy ö e ezzel megint egy órási problémát csináltak az elmúlt 
évtizedekben. Nem is tudom hány évtizedről beszéljünk. Tehát az embereket teljes egészével megzavarták ezzel a pálcázással, 
ingázással mert ezzel vitték be nagyon sokat abba az utcába hogy ne higgyenek az ilyen problémákba. megint tudom majdnem azt 
mondom naponta bizonyítani mert amint mi megjelenünk valahol műszerekkel mert mi csak műszeres méréseket végzünk ami egzakt 
aminek van direktívája van neki egy mért értéke és annak egy eredménye. Tehát ha ezekkel foglalkozunk is és valakihez bemegyünk 
és az az illető akinél mi voltunk és akkor megoldunk mindent és akkor úgy távozunk el hogy akkor ez a család biztonságban van. Az a 
család a baráti körében, vegyünk mondjuk 10 családot elmondja hogy máma itt volt nálunk egy ilyen mérőember és miket állapított 
meg. Én mindenkivel merek fogadni hogy a 10 család közül 10 ember közül mindenki arra fog gondolni hogy ott volt egy pálcás 
ember kockás papírjával 10 percen belül felrajzolta a vonalzójával a kis dolgait mert mindenhol talál vizeret, harmat, nem akarom 
felsorolni mert már 19 fajtát kitaláltak, szubjektív attól függően kinek mi jut eszébe és ö akkor eltávozott a maga kis elvitt pénzével, 
tehát ezre gondol mindenki és ezt ültetik be az embereknek a fejébe. És ennek volt az a következménye hogy hívtak egy, hívtak kettőt, 
hívtak hármat, aztán mindenki mást-mást mondott, más-más zöldségeket mondott. És evvel megint összemosnak bennünket is még 
egyszer mondom nekünk ehhez az égegyadta világon ilyen szempontból semmi közünk hozzá mert az is egész másról szól. Van 
földsugárzás nem azt mondom hogy nincsen, csak nem ilyen formában. És ha már belementem ebbe a földsugárzásba csak egy 
mondattal az egészet, ha földsugárzásról beszélünk akkor semmi másról nem kell beszélni mint a természetes tehát a természetes 
háttérsugárzásnak az a fajtája amit geomágnesességnek hívunk aminek van egy többlete vagy éppen hiánya. Ha többletet mérünk 
annak is van problémája ha hiányt mérünk annak is van problémája aztán ez teljesen mindegy minek fogjuk nevezni, hiánynak vagy 
többletnek vagy lehet éppen vizérnek vagy harmatnak tehát mindegy hogy mit találunk ki rá. Egy a lényeg, hogy egzakt módon meg 
tudjuk mutatni és kivetítve tehát kinyomtatva az illetőnek hogy íme itt alszol és ez a problémád és ezért nem tudsz pihenni rendesen 
csak még egyszer mondom ez egy kis szösszenete a földsugárzásnak de ennek természetesen a műszerek által sokkal komolyabb a 
megmagyarázása amikor már végeztünk. Érdekes módon mindenki ezt érti is utána és el is tudja fogadni tehát rengeteg kedves nézők 
a zavar ami valahogy az emberek fejébe nem fér bele. Ugye azzal kezdtem nem egyszer mondják férfiak hölgyek hogy igen a 
feleségem ebbe nem hisz ám, a férjem ebben nem hisz ám, a gyerekeim meg aztán végképp nem hisznek ebben. Kedves nézők 
nagyon sok embernek még bele kell halni és most akármilyen durván hangzik abba hogy ennek a technikai világnak a 
következményeit föl tudjuk fogni. nagyon nagy áldozata lesz ennek az egésznek, mint ahogy mondtam nem értem azt hogy ezt miért 
nem lehet olyan szinten mostmár mindenkivel közölni, mindenkivel megismertetni, hogy meglegyen neki az esélye arra, hogy 
próbáljon védekezni ellene, mert megvan a lehetőség. mindenellen lehet védekezni és minden ellen megvan a maga védelme amit 
ugye a másik adásokban mindig el is szoktunk mondani, hogy milyen egyszerű. és ha ezt meg fogják érteni akkor ennek az 
egyszerűségével akkor higgyék el nekem a család minden tagját biztonságba tudják tenni. Mi ezt 18 év alatt sikerült bebizonyítanunk 
a mindennapok segítségével. Tessék elhinni nekem kedves nézők hogy nagyon nagyon sokszor voltam én abban az állapotban, hogy 
abbahagyom az egészet nemérdekel mert mértharcoljak én mindenki ellen. Kinek éri ez meg nekem annyira nem éri ez meg és akkor 
mindig jön egy másnap ahova el kell menni éppen egy rákos gyerekhez amit föl nem tudom fogni hogy 5 évesen miért lett neki 
agydaganata föl nem tudom fogni hogy pár hónaposan miért lett neki leukémiája és így sorolhatnám tovább hogy annak az ártatlan 
gyereknek miért vannak ilyen betegségei amikor nem erre született ő meg. Kedves szülők miért nem tudjuk megérteni hogy ha a 
gyerekeinket a jövőnket ha nem figyelünk oda komolyabban, tönkre fogjuk tenni ek fogjuk tőluk venni a jövőt. Szó szerint mondom 
el fogjuk tőlük venni mert nagyon nagy a baj és ezt a nagyon nagy a bajt nem tudom hogyan fogjam még ezután is önöknek überelni 
elmondani, és ezt azért mondom mert egyre kevesebb nekem a segítőm aki ide meg tud jelenni aki ide meg mer ülni erre a székre és el 
meri mondani a maga szakmai véleményét amit kutatásokkal már ő maga is alátámasztott. Itt had mondjam el kedves nézők, hogy én 
múlthéten vagy kéthete voltam kint Ausztriában annál a professzornál aki megírta azt a bizonyos könyvet amivel bebizonyította az 
osztrák kormány részére hogy valóban az elektroszmognak mekkora erős hatása van. Csalódást okozott nekem az a látogatás 
megmondom, miért mert ezt a professzort úgy megfenyegették ott kint, hogy nem merte elvállalni azt a meghívást amit én felvetettem  
neki ide az Echo tv-re, jöjjön el és mondja el ugyanazt amit a könyvében megírt szavakkal. Nem merte vállalni mindent biztosítottunk 
pedig a számára hogy ide érkezhessen tehát minden kényelmet, ide utaztattuk volna, szállást rendeztünk volna neki, tolmácsot 
rendeztünk volna neki és mégse merte vállalni azt mondta szeretne nyugodtan élni  a hátralévő életét. A feleségével boldogan meg az 
unokáival tölteni a napjait. Tehát itt tartunk ma 2015 ben, és én hálás vagyok nagyon nagyon hálás vagyok az Echo televíziónak, hogy 
számunkra ezt a lehetőséget megadja, nemcsak számomra hanem az önök számára megadja hogy mi erről beszélhetünk itt nyíltan 
őszintén és én nagyon remélem és így is fogunk tenni hogy amíg a lehetőségeink megadják mi mindent el is fogunk mondani önöknek 
teljesen korrektan, semmit hozzá nem téve az egészhez és mindent elmondok hogyan kell ezt az egészet önöknek megoldani. Hogyan 
kell védekezni és ha csak egy picit is bíznak bennünk és ránk hallgatnak kedves nézők akkor valóban együtt közösen meg fogjuk 
tudni oldani, hogy ez a megváltozott világ ez a technikai világ önöknek ne okozhasson semmifajta olyan problémát aminek 
egészségkárosodás a vége. Itt megint csak kiemelném azt a kis szösszenetet hogy de főképp a gyerekeinkre figyeljünk oda mert ők 
teljesen védtelenek ebben. Egyszer a fejük okán hogy nincsen a koponyájuk még annyira benőve, tehát még jobban hatnak ezek az 
ártalmak ezek a sugárzások amis pedig az hogy őket nekünk szülőknek nagyszülőknek kell védenünk okítanunk de legfőképpen 
hosszútávra megvédeni akár a szavainkkal akár a tetteinkkel. Kedves nézők a mai napba ennyi fért bele, ez egy ad hock adás lett mert 
vendégem még egyszer mondom sajnos nem tudott eljönni, így el tudtam mondani önöknek amit már annyiszor szerettem volna 
elmondani de valószínűleg még el is fogok mondani egypárszor mondani. Nagyon nagyon köszönöm szépen az önök türelmét, a 
legközelebbi viszontlátásig a jövő héten találkozni fogunk. Vigyázzanak magukra a Jóisten áldja meg önöket, viszont látásra. 

23. 2015.05.09. 
„SMS – csík”: Elérhetőségeink: 06-96-545-085 (H-P 08:00- 18:00), 06-70-940-3164, 06-20-916-0583 (SMS) www.foldelnijo.hu 
(SMS) TAVASZI AJÁNDÉK: Minimum 2 alátét vagy lepedő rendelése esetén 10% kedvezményt ajándékozunk termékenként (SMS) 
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További akcióinkért és az épületbiológiai műszeres helyszíni méréssel kapcsolatos részletes információkért keressen minket 
elérhetőségeinken.  
Gyűrűsi József: Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézők. Ez az Elektro Sokkk című 
műsorunknak az a bizonyos fajtája, amikor itt termékekről beszélhetünk megint, meg ehhez kapcsolódó egyéb témákról. Kedves 
nézők, mielőtt elkezdenénk, én szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét ott a futócsíkon lévő elérhetőségeinkre, telefonszámokra, 
a elérhetőségünkre, a weboldalon elérhetőségünkre. Ezt azért mondom, mert nagyon sok információt tettünk fel a termékekkel 
kapcsolatosan is oda. Tehát, ha valakinek van lehetősége, akkor az meg tudja nézni. Volt még egy kérés a kedves nézők részéről, 
hogy ezeket az elérhetőségeket mondjam is be, hogy ők hallják, mert nem mindenki látja ott a futócsíkot és nem olyan mértékbe, hogy 
az le is tudja jegyezni. Így aztán mondanám, kedves nézők, tehát van a weboldalnak az elérhetősége, az a www.foldelnijo.hu , tehát 
ékezetek nélkül értendő, tehát foldelnijo.hu, tehát ez a weboldalunk és ott nagyon sok információ, mint ahogy említettem, 
megtalálható. A telefonszámaink pedig a következők, tehát van egy vezetékes, ez 96-os a körzetszáma, 545-085-ös. Van kettő mobil 
elérhetőségünk, hogy ha esetleg otthon nem tudjuk felvenni azt a készüléket, az egyik a 70-es hívószámmal, tehát 06-70-940-31-64. A 
másik mobilunk, az egy 20-as előhívóval működik, tehát 06-20-916-0583. Kedves nézők, a végén majd még, ha lesz rá időnk, akkor 
megismétlem ezt az egészet. A másik pedig, egy rendkövető módon szeretném ezt az adásunkat folytatni, majd megmondom, miért 
mondtam ezt a szót, és egy levéllel, kedves nézők, és én nagyon szépen kérek mindenkit arra, hogy amit én most mondok itt, vagy 
felolvasok itt, azokat a szimptómákat, azokat, amiket ez a kedves úr leír itt, hogy mi történt vele, nagyon szépen kérem, tessék 
odafigyelni, mert ha valaki ebben megtalálja, azt, ami őneki is már esetleg jelentkezett ilyen probléma, akkor egyértelmű, majd a vége 
lesz a lényeg. Megpróbálom sűríteni, egy kicsit hosszabb ez a levél, de mindenképpen én szeretném önökkel ezt megosztani a 
következő ok miatt, majd a végén megbeszéljük. Akkor a következőképpen szól ez a levél. A múlt évben szerettem volna a gyerekeim 
szobájába bevezetni a netet. Mivel a madzagos megoldás kicsit körülményes lett volna, a szolgáltató is a wifi megoldást választotta. 
Úgy döntöttem, hogy ezt a lehetőséget választom akkor én is. Annál is inkább, mert van egy okostelefonom, és ehhez is jól jött volna, 
hogy a netforgalom mentén, ilyen mentén való megosztása. Felszereltettem tehát a wifi-adót és nagyon örültem a technika ezen 
vívmányának, hiszen egy csapásra a net az egész lakásban működött, okossá vált a telefonom, ráadásul még a tv-m is. Néhány hétre rá 
azonban beteg lettem, nagyon furcsa volt a betegség, szédülésekkel, fejfájásokkal járt. Folyamatosan rosszabbodott a dolog, aztán 
karácsony előtt valami furcsa fertőzés is elkapott, és a szédülések viszont egyre jobban fokozódtak, furcsa gyomorfájás alakult ki, 
idegessé, nagyon feszültté váltam, és úgy éreztem, mintha nem lennék önmagam. Az alvászavar is egyre erősebbé vált, nem csak 
nehezen aludtam el, de ráadásul éjjelente többször is felkeltem, a szememet mintha belülről nyomták volna, és eléggé égett is, és ez 
már napközben is így történt. A tünetek betegség elmúltával megmaradtak, sőt, némelyik erősödött. Utáltam otthon lenni, voltam 
orvosoknál is a tünetekkel, de enyhe máj-enzim eltéréseken, és ugráló magas vérnyomáson kívül, semmit sem találtak. Az állapotom, 
makacs tünetek tovább rosszabbodtak és általános kedélyállapotom tovább romlott. Állandóan ideges, feszült voltam, sűrűn fájt a 
fejem, egyre nehezebben voltam képes gondolkodni, a memóriám drasztikusan romlott. Fájtak az ízületeim, szemem sokszor égett, 
belső remegést éreztem, nagyon könnyen betegedtem meg mindentől. Állandóan álmatlanság kínzott, és éjszakai izzadás is. Az 
izzadás erőteljesebbé vált, és csak a nyakamtól felfelé volt észlelhető. Hihetetlen volt a dolog, aztán a családom tagjai is elkezdtek 
szépen-lassan egyenként panaszkodni, sokszor migrénes fejfájás kínozta őket, a velem szobában lévő barátnőm belső idegességről, 
depresszióról kezdett panaszkodni, és arról, hogy legszívesebben elmenekülne a lakásból. Alvászavar jelentkezett nála is, híresen erős 
haja, ami gyönyörű szép volt, gyengülni kezdett és hullani. Ez utóbbi tény nagyon megdöbbentő volt, legfőképp az ő számára. 
Lányom sűrű fejfájástól szenvedett, hullott a haja, szintén állandóan hányingere volt, ideges és feszült lett a természete. Az egész 
állapot olyan volt, mintha megátkoztak volna bennünket, nagyon fáradékonynak, betegesnek, álmatlannak, depresszívnek érezte 
magát az egész család. Eleinte fertőzésre gyanakodtunk, de a helyzet, hullámzóan ugyan, de több mint egy éve fennáll. Nagyon sokat 
gondolkodtam, hogy vajon mi történhetett bő egy évvel ezelőtt nálunk, amitől ennyire szenvedünk. Minden lehetőséget 
végigzongoráztam, mikor kezembe akadt egy érdekes kutatási eredmény a mobiltelefonok és a wifi berendezések sugárzásának 
ártalmas hatásáról. Na, gondoltam, egy életem, egy halálom, én kikapcsolom a wifit, lesz, ami lesz. Fájt a dolog nagyon, mert hirtelen 
eltűnt minden az általa nyújtott kényelmi, és a technikai előnyből, ráadásul a lányom nem rajongott, sőt, elkezdett miatta balhézni. 
Tapasztalatok három nap alatt a következők lettek, betegségem tünetei a második naptól drasztikusan csökkenni kezdtek, megszűnt az 
állandó fejfájásom, alvászavar, belső idegesség, az éjszakai izzadásom, a depresszió és a gondolkodási zavarom, mintha az átok 
lehullott volna az egész családról, mindenki nyugodtabb, derűsebb lett. Páromnál megszűnt az alvászavar és az idegesség, a lányom 
megnyugodott, kiegyensúlyozottabb lett. Mindannyian könnyű fáradtságot és álmosságot érzünk, ahogy az agresszív túlfeszültség 
megszűnt. Ha mindezt végig gondolom, el se tudom képzelni, hogy hány embert kezelhetnek hiába, hasonló tünetekkel, hány család 
és élet megy tönkre az állandó idegfeszültség miatt, amelyet a mobilok, a rádióadók, a wifis berendezések és a társaik sugárzásai 
ontanak ránk. Vajon hány elborulást köszönhetünk ezeknek a sugárzásoknak és erre érzékeny emberi idegrendszernek? Sokan hiszik, 
hogy a terméketlenségük, nemi vágyuk hiánya, életuntságuk, feszültségük, akaraterejük gyengesége, állandó fáradtságuk, ízületi 
fájdalmaik, magas vérnyomásuk, szívritmuszavaruk, ideges gyomor- és bélbajuk, és ki tudja még milyen nyavalyájuk a táplálkozásuk 
és a stressz folyománya. A mi családunk tapasztalata, hogy sajnos technológiai vívmányaink sokkal rombolóbbak ránk nézve, mint 
ezen felsorolt dolgok. Érdemes kicsit elsüllyedni, mert igazából nagyon nagy a tét, nem éri meg mindent feláldozni ennyire a kevésért, 
az egészség, a lelki- és családi béke többet ér, mint bármilyen technológiai kütyü. Kedves nézők, én azért áldoztam ezt a majdnem 3-4 
percet erre a levélnek a felolvasására, mert az végre nem én mondom itt önöknek el, hanem azok, akik ennek naponta szembesülnek, 
és ezeket nagyon sokan vannak. És kedves nézők, épp ezért mai nap folyamán hívtam egy nagyon jó barátomat, most már akár 
nyugodtan mondhatom, aki ennek a termékünknek, termékeinknek a használója, tehát felhasználója, és nagyon-nagyon sok 
tapasztalattal rendelkezik és én most egy picit hadd mondjak valamit. Ugye én folyamatosan tiltakoztam az ellen itt az adásokban, 
hogy bárkit behívjunk a termékekkel kapcsolatosan, hogy nekünk is segítsen az eladásba. Azért voltam én annyira ellene ennek a, 
hogy bárkit behívjunk, mert én azt mondom, hogy ha valakit én behívok, akkor az ne mondjon itt rosszat, meg senki ne mondjon 
rosszat, és én a Péterrel abba egyeztem meg, mindjárt be fogom mutatni önnek, hogy én semmit nem fogok őneki mondani, ami a 
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szívén, a száján azt itt önök előtt, úgy, ahogy van élesbe, natúrba mondja el önöknek. És akkor nagyon szeretettel köszöntelek Péter 
tégedet, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásomat. És akkor én átadom a szót neked, mindenféle 
megbeszélés, előzetes kérdés nélkül. Parancsolj. 
F. Megyesy Péter: Először is, József, köszönöm szépen a meghívást. Hát nagyon nehéz egy ilyen több százezres hallgatóság előtt, 
nézőtársaság előtt (Gy. J.: Ketten vagyunk csak, Péter.)… ketten, valóban, ketten vagyunk. De mégis, azért tudom, hogy nagyon 
sokan nézik ezt a műsort. Talán egy olyan dologgal, távolinak tűnik ez a gondolat, de talán egy olyan gondolattal kezdeném, hogy a 
médiában van egy divatos kifejezés, hogy rendhagyó beszélgetés említése. Elárulok egy titkot, mielőtt elkezdődött az adás, ennyi 
megbeszélés volt csak, hogy én ezt a szót, ezt a kifejezést én nem szeretem, mert ez nagyon sok mindent félrevisz, egy helytelen divat 
kifejezés. Én sokkal jobban szeretem azt, hogy, mert aki ezt a rendhagyó kifejezést használja, az elismeri azt, hogy az utána jövő 
beszélgetés a rend nélküliség jegyében következik be. (Gy. J.: Ha valaki kötözködni akarna netán.) De, a szavak ezt mutatják, 
úgyhogy én úgy gondolom inkább, hogy a rendkereső beszélgetés, az, ami talán inkább helyénvaló a mi esetünkben. (Gy.J.: Akkor 
ekressük meg a rendet.) Így van, így van, keressük a rendet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi tudjuk a tutit, azt tudjuk, hogy az a 
rend az mindig is volt, a teremtő óta. A teremtő megteremtette a rendet, és minekünk ezt a rendet kell megtalálnunk. 
Gyűrűsi József: Igen. Péter, talán kezdjük ott az egészet, hogy hogyan is találkoztunk. 
F. Megyesy Péter: Egy nagyon nehéz időszak volt, jól emlékszem 2011-be. 2010-be egy nagyon szép zarándokúton voltunk, 970 
kilométeres gyalogos zarándoklat, Budapest-Csíksomlyó, ez csak úgy kronológiailag, hogy értse az ember, hogy mik után mi 
következik. Egy csodálatos élmény volt, majd következő évbe terveztük, hogy megyünk ki Budapest és Máriacel, ez a Mária-útnak a 
másik útvonala, és két héttel az indulás előtt egy nagyon szomorú hírt kaptunk. Egy lelet eredménye, egy családtagnak a rákos 
megbetegedéséről számolt be. Nagyon el voltam keseredve, no, nem azért, mert nem tudok menni most erre az útra, hanem azért, mert 
a családot ez nagyon-nagyon megviselte. És akkor mi mindent elkövettünk annak érdekében, hogy mit lehetne ez ügyben tenni, és egy 
országos hírű természetgyógyász, lehet azt mondani, egy barátom, akivel harminc éves kapcsolatba állok, fölhívtam, többek között a 
hagyományos gyógymód mellett mi az, amit. És akkor számomra nagyon-nagyon megdöbbentő kijelentést tett, hogy fogad, beszélünk 
róla, mi az, amivel lehetne segíteni, támogatni a hagyományos gyógymódot. És akkor az első út az volt, hogy hívjam föl a Gyűrűsi 
Józsefet, és ő mit csinál, azt mondja, hogy beméri a lakást, és én akkor a fejemhez kaptam, mondom úristen, hát ezzel kell kezdeni 
ilyen nagy bajba? És énnekem ez után a szent meggyőződésem az, hogy valóban a lehető legjobb, leghelyesebb út, hogy egy lukas 
vödröt, abba nem vizet kell tölteni, hanem a folyást kell megszüntetni. Tehát, mit értek ez alatt? Az energia, ami van, ami bennünk 
van, ez a dolog, ez folyik el, ezzel nekünk gazdálkodni kell, ezt a folyást kell nekünk megszüntetni, és ehhez gyakorlatilag azok a 
dolgok, amiket tettél, a mérések alapján, amivel bizonyítottá vált az, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly energiai probléma vetődik 
föl, aminek az oka tulajdonképpen kiváltó oka lehet a betegség, ezt kell nekünk megszüntetni. Ez az első és legfontosabb, úgyhogy 
aztán gyakorlatilag ez után következett az, hogy azok a termékek, amiket hát itt is majd látni fogunk, ezeket én természetszerűen, ezt 
én megvásároltam… 
Gyűrűsi József: Péter, bocsássál meg, hogy beleszólok és megszakítalak. A kedves nézőknek azért muszáj elmondani, hogy a Péter 
az nem akármilyen helyen lakik végül is, mert egy templom mellett. És ez a templomnak a tetejébe 12 darab mobil átjátszó sugárzó 
van, ami azt jelenti, hogy az ő lakásuk ebbe érintett, ebbe a sugárzási csóvába vagy körbe. És ott elég szomorú más történések is 
vannak, ott a környezetedbe, hogy is van az? 
F. Megyesy Péter: Hát talán ez (5*ez) nem annyira publikus, de elég sok, a környezetbe elég sok, elég sok megbetegedés van a 
környezetbe. Én nem tudom ezt bizonyítani, hogy ez miből fakad, de kétségtelen, hogy nagyon komoly. 
Gyűrűsi József: Péter, azért nem kell félni tőle, meg mondom őszintén, mert 18 éve bizonyítom folyamatosan, tehát a mérésekkel 
pont. Tehát nem az, hogy mondjuk, hanem a mérésekkel bizonyítjuk, hogy valóban ennek következménye van. Hogy mikor, annak 
csak az idő kérdése. És az, hogy mi itt valóban a termékekért mi nagyon sokat áldozunk, kedves nézők, vele szembe, hogy valóba 
próbáljuk megmondani azt, hogy mi a megoldás, mert ebben a világban. Mert sokszor az a vád ér bennünket, hát hova menjünk, úgyis 
ér bennünk, akárhova megyek, akkor mindig ér bennünket. Ez így van, és ez így is lesz. Tehát ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni, 
ezért kell tenni mindenkinek, most már szó szerint mondom, hogy mindenkinek azért, hogy ez ne tudjon bekövetkezni. Bocsáss meg, 
hogy ezt így félbeszakítottalak ilyen szempontból, tied a szó továbbra is. 
F. Megyesy Péter: Hát az a helyzet, hogy az őszinteséghez hozzá tartozik, hogy nagyon sok komoly daganatos megbetegedés alakult 
ki a környezetembe, környezetünkbe. Tehát nem csak a családba, hanem lakótársak vonatkozásába, és ez egy nagyon-nagyon 
elgondolkoztató dolog. Ezeket a dolgokat az ember nem veszi komolyan, de azt gondolom, hogy ebben a szakmának is egy nagy 
hiányossága. Mégpedig azt mondom, laikusként mondom. Magába ott, hogy szavakból ért az ember, ugye ezt mondja a magyar. 
Maga a kifejezés, a szmog kifejezés az, ennek a boncolgatása, most nem akarok itt nyelvészeti szempontból, ködös-füstös levegő, ez 
látható. Az elektroszmog, az nem látható, és ma olyan világban élünk, hogy ami nem látható, az nincs, az nem létezik. Tehát 
gyakorlatilag, én nekem semmi más mondanivalóm nincs, hogy csak gondolják az emberek, látva azt, hogy ami nem látható, az nem 
jelenti azt, hogy nincs, ez mindenre vonatkozik. 
Gyűrűsi József: Péter, ugye te hoztál össze egy olyan beszélgetést, találkozót egy két villamosmérnökkel, akik tulajdonképpen, az 
ember ott szembesül, hogy valóban itt a szakmában mi a probléma. Ugye az egyik probléma az, hogy zavar van abban, hogy mi az 
ionizációs és a nem ionizációs sugárzás közti különbség. Ugye annak idején az iskolában úgy tanították, sőt, a mai napig, hogy az 
ionizációs sugárzás az problémát okoz, ugye ilyen a radioaktív sugárzás és a társai, mert van akkora ereje, hogy képes bármikor 
kiváltani egy elektron kiváltást, a nem ionizációs sugárzás pedig az nem ilyen. Holott nem így van, és ugye itt van a tév a szakmában, 
tehát ha szakmát emlegetünk, kimondottan, általában az agyukban semmi más nincs, mint a termikus hatás, hogy mi az a mennyisége 
a sugárzásnak, most mindegy, hogy melyik fajtát választjuk, ami akkora mennyiség, hogy benned bármikor egy mesterséges lázat tud 
előidézni. Tehát ez a szakma, amit képvisel, hogy ez meg nincsen meg. Nem is erről szól, hanem az, hogy valaki ebbe a kitettségbe 
van, tehát most emlegetjük a te példádat, akkor ez folyamatosan egy olyan stressz-állapotot idéz elő, aminek a következménye ez. 
Elkerülhetetlen, ugye kedves nézőknek, ugye múlt adásban elmondtuk, itt nagyjából próbáltam legalábbis elmondani azt, hogy ez a 
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stressz-állapot igazából mi is ez, és annak a stressz-állapotnak mi a következménye, ha akarjuk, ha nem. Bocsánat, mindig beleszólok, 
de ezután is bele fogok, úgyhogy… 
F. Megyesy Péter: Nem tudok ehhez igazából mit… 
Gyűrűsi József: Péter, azt mondd légy szíves inkább, hogy amikor végül is ugye megjelentünk, és úgy nagyjából neked is, mint egy 
mezőgazdásznak, akit én irigylek, nagyon irigyellek, mert folyamatosan kinn vagy a természetben, és a természet az mindig rendet 
tesz benned. És ezért mondtad, hogy a rend az nagyon fontos, és ez viszont az emberiségnek a 90%-a nem tudja megtenni, mert 
elrugaszkodott a mezőgazdaságtól, elrugaszkodott a természettől, és itt van az eredménye. És ezt a rendet nem tudjuk másképp 
megvalósítani a környezetünkbe, mint ezekkel a termékekkel, és én ezért vagyok itt a kedves nézők előtt, hogy ezt a termékeimnek a 
fontosságát képviseljem, és most azt szeretnélek, arra szeretnélek rávinni, hogy ezeknek a termékeknek a használatával történt-e 
valamilyen változás. 
F. Megyesy Péter: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy óva intenék bárkit is attól, hogy egy-egy dolognak tudjon be 
valamit az ember, egy pozitív dolgot. Mert ez nem egy őszinte, egy egyenes dolog. Én azt gondolom, hogy amit mi, azt a programot, 
amit mi magunknak, amit mi elhittünk, amit mi összehoztunk, háromféle oldalról közelítettük meg a kérdést. Nem az az érdekes, hogy 
most abból melyik, hány százalékos eredményt hozott, az a lényeg, hogy összességében egy eredmény, és ez az eredmény egy olyan 
értelembe, az egészség oldalára egy pozitív dolog. Tehát ennél nagyobb örömöt el nem lehet képzelni. Na, most én nekem az, hogy ez 
a 3% vagy 5% vagy 25%, ez nekem egy olyan nevetséges kérdés, az jut eszembe, mikor azt mondja az orvos, ugye ez egy hétköznapi 
vicc, hogy a jó hír, hogy a műtét sikerült, és mi a rossz hír, hát hogy a beteg nem élte túl. Tehát itt tulajdonképpen nem akarok ezzel 
viccelődni, de hát nagyon-nagyon közel álltunk egy nagyon szomorú dologhoz. Lényeg az, hogy nincs jogom, nincs lehetőségem, 
nincs tudásom arra, hogy én arról nyilatkozzak, hogy mi hány százalék. Összességében… (Gy. J.: Péter, ilyenkor egy százalék is sok, 
és döntő tud lenni.) pontosan erről van szó, pontosan erről van szó. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy aki, szükséges az, hogy ki, 
miben hisz. Hit nélkül, én azt gondolom, hogy értelmetlen bármit, akár ezt a terméket, bármit, nincs élet. Tehát azt gondolom, hogy 
első és legfontosabb, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem, talán azt gondolom, hogy a korábbi műsorokat is látva, talán ennek 
az egész műsornak az a filozófiája, ha szabad ilyen nagy szavakat használni, hogy az embereket elindítani, hogy gondolkozzon. Nem 
adagoljuk be, mint egy tengeren túli reklámműsorban, ezt vegyed, akkor stb, stb, és egy hetven éves nő, az úgy néz ki, mint egy 
huszonkét éves nő. Nem mondunk ilyeneket. Tehát itt az, induljon el egy gondolat, és szülessen meg abba az emberbe, abba a 
rászorult emberbe szülessen meg az a gondolat, mert csak saját magán keresztül tud eljutni ahhoz az állapothoz, ahova mindenki 
vágyik, az egészség felé. 
Gyűrűsi József: És az a vágyás meg nem más, mint az egészség. És ha van egészség is, akkor mindenki tudja. Nem nagy szavakat 
akarom, meg elcsépelt szavakat itt alkalmazni, ha van egészség, akkor minden van. Végül is, kedves nézők, és nagyon szépen 
köszönöm neked, Péter, ezeket a szavaidat. Én azt kértem, hogy őszinte legyél, és köszönöm szépen az őszinteségedet. És, kedves 
nézőink, én visszatérve azért mégis a termékekről kell, hogy beszéljünk, tehát továbbra is szeretnék a rendelkezésükre állni, a 
lehetőségek szerint mindent megadva önöknek a segítségbe, hogy bárki és mindenki a termékekhez hozzá tudhasson jutni, és meg 
tudja tapasztalni azt, amit most nagyjából a Péter is elmondott egy eset folytán. Kedves nézők, még egyet szeretnék mindenképpen itt 
megemlíteni, ha még belefér az időnkbe. Nagyon sokan kérdezték és mondták, hogy ezt a földeléssel őnekik problémájuk van, és nem 
tudják megoldani, holott ugye mindig elmondom, hogy az egész termékeknek a használatához ez a legeslegfontosabb, hogy a földelés 
az rendbe legyen. És nagyon sok helyen van az, hogy nem is tudják, hogy nincs rendes földelésük. Nos, ebbe szeretnénk mi segíteni 
mindenkinek, tulajdonképpen egy hozzá nem értő ember is pár perc alatt meg tudja oldani a földelését. Legkevesebb a második 
emeletig, hogy ha valakinek lakása van, de ha afölött van, akkor azt is ki tudjuk segíteni. Ez semmi más, mint egy ilyen egyszerű kis 
ilyen leszúró pálca, amit ha le tud valahol egy kis részen bökni, akkor már megvan a földelése. Van hozzá egy tizenegy méteres 
hosszú vezeték, ami egy nagyon egyszerű vezeték, egyébként, hogy nem olyan egyszerű, azt jelzi az, hogy tizenegy kiloohmos ennek 
az ellenállása, és van hozzá egy dugó, ami tulajdonképpen csak be kell dugni annak a termékeinknek a dugóját, és akkor abba a 
pillanatba már működik is az a földelés, ami garantáljuk, hogy 100%-osan fog önök részére működni. Kedves nézők, még egyszer a 
futócsíkon ott vannak az elérhetőségünk, én szépen kérem önöket, hogy nézzenek utánunk, az előző adásokba is, tehát az Echo 
televíziónak az archívumában megtalálhatók az előző adások is. Sok mindenről beszéltünk már ott, azokban is itt, ha valaki utánunk 
akar nézni, akkor minden információt megtalál. Én nagyon szépen köszönöm önöknek, kedves nézők a mai figyelmüket, türelmüket. 
Én szeretném, hogy ha továbbadnák mindenki számára, aki az elmondott szimptómák alapján bárki szenved tőle, hogy nézzen utána, 
hogy milyen megoldások, milyen egyszerű megoldások vannak annak a problémának az eltüntetésébe. Mi ebbe partnerok vagyunk, 
mi ebbe segítünk és mindenki részére bármikor, éjjel-nappal rendelkezésre állunk. Még egyszer, kedves nézők, nagyon szépen 
köszönöm önöknek a türelmüket, Isten áldja önöket, és minden jót kívánok. 

24. 2015.05.30. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket kedves nézők ez az elektro sokk című műsorunknak az a fajtája amikor 
ilyen tematikus tehát arról beszélünk, hogy ezek a környezeti hatások amit köznyelvben elektroszmognak hívunk végülis most 
jelenleg hol tartunk. Sok mindenről beszéltünk és ezt szeretnék folytatni a mai nap folyamán is. Kedves nézők először is van egy, 
hogy mondjam egy szolgálati közlemény én nagyon sok levelet kaptam most a héten amelyben kérnek bennünket, hogy folytassuk ezt 
az elektroszmogot mert most már úgy néz ki , hogy a fia a lánya az unokája is elkezdte nézni ezt a műsort,  talán egy kicsit érdekli is 
őket. Kedves nézőink nagyon szépen köszönöm ezeket a emaileket ezeket a telefonokat. Folytatni fogjuk nem tudom meddig  amíg a 
lehetőség itt engedi addig mindenképpen megpróbáljuk ezt az egészet folytatni és mindig csak korrekt információkkal fogjuk önöket 
mindig ellátni, hogy valóban csak arról beszéljünk ami a valóság. Ami a mért valóság. Mert végülis ez a mi szakmánk, ez az 
elektroszmognak a jelenlétének a feltárása valóban műszereken alapszik ami azt jelenti, hogy itt értékek vannak, mért értékek. Aztán 
meg vannak direktívák aminek a lényege az, hogy van egy bizonyos határ amit az élő szervezet el tud viselni aztán már nem. Hogy 
mekkora ez a probléma kedves nézők egy levelet had, én nem fogok felolvasni ígérem most nem fogok ezt az egészet most felolvasni, 
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de ezen a héten bocsánat múlt héten történt az egész pontosan május 12-én, hogy 38 ország 190 tudósa adott be az ENSZ-nek, az 
ENSz tagállamoknak és az Egészségügyi Világszervezetnek, amelyben felhívják ezeknek a szervezeteknek a figyelmét arra, hogy 
mostmár elkövetkezett az az időpont, amikor tenni kellene ha más nem a megelőzés, óvatosság elve alapján. 2000 lektorált anyagot 
adtak le a petíció mellé, amelyben külön bizonyítandó, hogy valóban milyen egészségügyi problémákat okoznak az általunk 
emlegetett problémák. Kedves nézőink a mai nap folyamán is hívtam én segítséget, hogy segítsek Önöknek megérteni ennek a 
komolyságát ennek a fontosságát ennek a témának. Úgyhogy át is adnám vagyis meg is mutatnám a segítő társamat ebbe a mai 
adásba. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Weixl-Várhegyi László barátomat, aki talán úgy is mondhatnám sorstársam vagy harcos 
társam ebbe a világba, aki valóban szintén nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, mérési tapasztalatokkal rendelkezik. Lacikám 
szeretettel köszöntelek elektrosokk műsorában nagyon sok szeretettel köszöntelek és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a 
meghívásomat. Talán először megkérnélek, hogy mutatkozz be a nézőknek de ne ezt a sok mindent mond el, csak nagyjából ,hogy 
mégis mivel foglalkozol és miben tudsz nekem segíteni meg a kedves nézőknek. Köszöntelek.  
A műsorban Weixl-Várhegyi László az alábbiakat mondja el. 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát annyit magamról, hogy 68 éves vagyok mérnökként kezdtem 
dolgozni és mérnökként megtanultam, hogy nem hinni kell hanem mérni, de nem sokat mérnökösködtem, mert aztán úgy hozta a sors 
hogy más irányba mentem a területen, de a gyógyítással már ’81 óta foglalkozom, hivatás szerűen már ’92 óta. Egyébként nyugdíjas 
rendőr alezredes vagyok és a rendőrségnél 1988-ban elém terítették a btk-t kinyitva a kuruzslásnál, hogy válasszak vagy a rendőri 
hivatás vagy a börtön, mert ugye akkor még büntették meg most is büntetik a kuruzslást.   
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Csak, hogy ma össze ne keverjük máma én kérdezek tőled, úgyhogy nehogy a szakma itt átüssön. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
A lényeg az, hogy mindig azt mondom, mert nagyon sok diplomát szereztem, hogy első a tudás és legfontosabb a tudás és ahol a 
tudás véget ér ott kezdődik a hit. Ha a hit is véget ér akkor ott kezdődik a szkeptikusság. Tehát a szkeptikusok hitetlenek és 
tudatlanok. Na már most sokszor kapom a támadást a szkeptikusoktól , hogy xy professzortól, de hát neki professzori vagy doktori 
diplomája van. Mondom igen, de egy tudományágban, de nem a másik tudományágba, és ha a másik tudományághoz hozzászól, vagy 
beleszól, akkor azt mondja a tájékozatlan megvezetett állampolgár, hogy kérem szépen ezt az xy professzor mondta, akkor nem 
Önnek hiszek inkább hiszek a professzornak. Hát mondom jól van higgyen a professzornak, de ha temető mellett megy el menjen el 
próbafekvésre. Tehát ennyit szoktam mondani, nem hinni kell hanem mérni.  
 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Bocsánat, hogy közbeszólok. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezzel kezdted ezt az egészet. Tényleg nem beszéltük meg. valóban az 
egyik legnagyobb probléma az, hogy itt mindenhol, minden családban majdnem van egy ilyen szkeptikus, aki mindennél jobban tud 
mindent, hogy ezt hagyjuk az egészben mert nem igaz az egész. Tehát egyik példája az, hogy most itt az egész világ már lázong, hogy 
valamit csináljuk, mert elveszítjük a gyerekeinket. Meg mondom őszintén azért köszönöm, neked ezt, hogy ezzel kezdted az egészet, 
mert én nem szeretnék olyan családba meg olyan baráti körbe lenni akinek ilyenek vannak, hogy ebbe nem hisz. Most már jó lenne 
ezen túl lendülni ezen valóban, mert itt ha most valakinek van egy mérnöki végzettsége, ne adj isten villamos mérnök, akkor Ő neki a 
szava szent egy családban. Mint ahogy elmondtad sokszor a legbutább az egész között. ez a tv műsor legfőképpen idős embereknek 
szól, mert azok nézik ezt az adást legfőképpen és képzeld az a legnagyobb baj, hogy a gyerekének és az unokájának nem tudja 
továbbítani amit mi itt beszélünk. Mert hagyja mama az egész hülyeség. Mit lehet tenni Laci? Segíts nekem ebben! Mit tegyünk 
ezekkel a mérnökökkel, orvosokkal, professzorokkal?  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Hát először is a képzésbe kellene befolyásolni a képzést már eleve talán már az óvodában, mert csak nem véletlen vannak a gyerekrák 
osztályokon már a folyosókon is ágyon a gyerekek. Miért? Hát mert kérem szépen már a gyerek már a baba ágyba találkozik a baba 
figyelővel, utána ha sír a gyerek vagy mit tudom én nem foglalkozik vele az apja,anyja, oda adja neki a mobil telefont vagy okos 
telefont vagy elektromos kütyüt és akkor játszik vele. Én hálát adok a jó égnek, hogy Előszálláson születtem és tíz éves voltam, 
amikor bevezették hozzánk a villanyt. Az immunrendszerem úgy erősödött meg, hogy nem értek semmiféle elektromos hatások 
legfeljebb az időjárás részéről, amikor voltak a különböző vihar frontok és egyebek. Na, már most, de amikor bevezették is az 
elektromosságot akkor mi történt? Bergman csőben vezették be, tehát magyarul nem volt elektroszmog a csővezeték mellett.   
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Védve volt.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Ma meg fali vezetékek, műanyag vezetékek mellett mindenütt műszerrel lehet mérni az elektromos térerőket. HA például ráveszek 
valakit, hogy ugyan már cserélje ki a vezetéket valami földelt árnyékolt vezetékre minden probléma megszűnik. Nem hinni kell, 
hanem mérni és a mérőműszerek mutatják, csak az a baj, hogy nekünk ezekre az ilyen jellegű sugárzásokra genetikailag nem alakult 
ki érzékelő szervünk. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Igen ez a legnagyobb baj. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Ha nem érzékelünk valamit érzékelő szervekkel, akkor azt mondjuk, hogy az nincs is pedig van, és ott van.    
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Egyik probléma a másik Laci meg amit azt hiszem már kint is beszélgettünk erről, hogy a legnagyobb probléma az hogyha a mérésre 
mondjuk egy villamos mérnök  akkor annak az iskolában tanult példák alapján mondja tovább és azt jelenti, hogy van egy technikai 
értékhatár amit eltud érni. Itt van a legnagyobb baj, amit az elején kezdtél és elmondtál, hogy sajnos mondjuk éppen az 
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egészségügyben mert tudatlan mert mért kellene neki tudni és akkor mondja azt a technikai értékeket amit már egyszerre nem lehet 
elviselni embernek meg élőlénynek és akkor továbbra is ezen vannak. A másik részét pedig azt mondja huszonöt éve folyamatosan 
mantrázva, hát az nincs kellőképpen még kutatva. Ezzel vannak el huszonöt éve egymás között. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Hát az a helyzet, hogy én Varga András professzortól nagyon sokat tanultam, aki nem csak a orvos professzor, elektromérnök 
doktorátusa is volt.   
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
A mesterünk.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Nekem is a mesterem volt, nagyon sokat tanultam tőle. Kérem szépen, nagyon jól megfogalmazta azt hogy hát hogyha most is méri az 
orvostudomány a fejjel vagy a szívvel kapcsolatos elektromos folyamatokat mert hiszen bennünk elektromágneses meg elektromos 
folyamatok vannak. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Pontosan, pontosan. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Ezt mérik Kínában már évezredek óta akupunktúrával, tűkkel gyógyítják beszúrják a pontokba a tűt és akkor így próbálják 
befolyásolni ezeket az elektromos folyamatokat. Hát mérni lehet az agy energiáit, elektro enkefalogrammal a szív energiákat, 
elektrokardiogrammal, de nem lehet azt mondani, hogy nincs bennünk elektromos folyamat. Na már most ha van a televízió, a 
televízióban ott van a képfrekvencia meg a hangfrekvencia, a kettő nem egy és ugyanaz. Az, hogy a kettő ne zavarja be egymást 
leárnyékolják egy úgy nevezett feredél kalitkával, amit a régi nagy tévéknél úgy hívtak, hogy kutyaház. Na már most, ha bennünk 
nincsenek meg ezek az árnyékolási folyamatok, akkor sajnos bennünk is összekeveredik minden és ezt mérni lehet adott esetben egy 
olyan helyen tartózkodó valaki, egy elektromágneses térben van. Én például meg mondom őszintén sajnos most villamos meghajtású 
járművek vannak. Nem probléma de én kerek fölé soha nem ülök meg mondom miért mert ott vannak az elektro motorok. Induláskor, 
fékezéskor műszerrel mérem és kiakadt a műszerem olyan erős elektromágneses tér van. De sajnos most meg ott van a wifi kénytelen 
vagyok egy nap annyi c-vitamint enni, hogy ezek ellen a szervezetemnek megnöveljem a tűrőképességét. Ezt úgy tudom megcsinálni, 
hogy már most bennem vagy háromezer mg c ezres és akkor folyamatosan iszom, van nálam egy ami egy olyan ital amibe 25000mg 
c-vitammin van citromlébe, feketeribiszke tőbe, desztillált vízbe és ezt naponta egyenlő időközönként megiszom ha olyan helyen 
tartózkodom mert ezzel megnövelem a szervezetemben a c-vitamin szintet.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
És ezt ha meghallja a klinikai orvoslás a szívéhez kap, hogy megint a kuruzslók itt ülnek a tévé asztalánál és akkor mondják itt a jó 
népnek.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Nem hinni kell, hanem mérni. A mérésekkel lehet igazolni és a mérés mi ? Az eredmény még pedig az az eredmény, hogy gyógyult 
beteg  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Ez a lényeg, itt a védekezés kedves nézők a legfontosabb mert tehát ugye nagyon sokszor megkapjuk azt a megjegyzést nem is tudom 
minek nevezzem az egészet, hogy hiába mondják nekünk ezt az egészet legfeljebb jobban félünk az egésztől, de úgysem tudjuk 
megoldani és akkor abba van. hogy hiába megy a villamoson, a trolin meg egyebeken mert amúgy is kapni fogja ezt az értéket. 
Kedves nézők még egyszer mondom, hogy nem a trolit kell megoldani meg megvédeni, hanem bennünket. És mint a kedves barátom 
elmondta valóban vannak ilyenek, többek között a c-vitaminnak a hatása meg még sok minden más meg többek között az elektrosokk 
műsorában jövő héten is fogunk foglalkozni majd. Tehát lehet megoldásokat keresni és nem kell abba beletörődni, hogy úgysem 
tudunk csinálni semmit.  Nemtom Laci szeretném azt megkérdezni tőled, hogy ugye te is említed mindig, hogy mérsz. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Igen!  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Az embereknél a reakciók milyen tapasztalataid vannak egy családnál elmondtad neki,hogy ilyen értékbe vagy.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Hát legtöbbször kiakadnak nem akarják elhinni. Például amikor betesszük a mikrohullámú sütőbe a mobil telefont és felhívjuk és 
kicsörög, hol ott le kellene, hogy legyen árnyékolva vagy a csörgő mobiltelefont teszem be a mikróba és rácsukom az ajtót ugyancsak 
el kellene, hogy hallgasson, de nem hallgat el. Vagy mindig emlegetem azt, hogy közösen mértük Verőcén, hogy bent a kultúrházban 
bekapcsolták a mikrót mi meg az utcán harminc méterre voltunk a te műszereddel mérve tanúkkal igazolva mindig megtudtuk 
mondani, hogy most kapcsolták be a mikrót mert kint az utcán az emberek az átlagos érték tízszeresét mértük harminc méterre a 
bekapcsolt mikrótól.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
És most akkor képzeljük el azt az állapotot amit éppen kint nekem mondtál, hogy egy gyerek ott  könyököl vele szemben. Mondd el 
ezt az esetet amit…. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Hát az a helyzet, hogy van egy olyan probléma, hogy mosta fiatalok nagyon sokszor a laptopt, a notebookot a térdükön tartják mit 
tudom én vonaton, ülve vagy az ágyba és kérem szépen mindegyiknek a winchestere a bal oldalon van minden winchesternek van 
bizonyos sugármezeje és milyen érdekes mindenkinek bal oldalon van a csontrák a bal combcsontba, vagy a bal térdébe attól függ 
hogy mennyire van , ha túl közel van a hasához akkor meg baloldalt valamelyik szerve vagy veséje vagy egyéb. A másik legnagyobb 
probléma, hogy tele vagyok olyan fiatalokkal, hogy nem akartam elhinni addig míg a mobiltelefonok vastagok és nagyon voltak, hogy 
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nem lehetett zsebre tenni akkor még mindig letették vagy kézbe tartották vagy táskába most mivel lapos beleteszik a zsebbe. Csatnak, 
kardnak, micsodának baloldalt van a helye, fiatal fiúk huszonévesek egyetemisták okosok, de buták hímvessző rák, hererák ilyen 
betegség eddig nem volt.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Járvány. Járvány.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Járványszerű, ilyen betegség eddig nem volt. Ki fog halni az emberiség mert teljesen terméketlenné teszi nem csak a férfiakat hanem 
a nőket is. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Ez a petíció pont azért van, mert most már nem is a jelenlegi, akik itt vagyunk a földön aggódnak, hanem a következő generációkért, 
mert sajnos ki fog hatni a következő generációkra. Ennek a jelennek ennek az eszméletlen expozciónak a hatása. Kedves nézőink az 
expozíciót már nagyon sokszor elmondtuk ez azt jelenti, hogy naponta mekkora értéket kap az emberi szervezet és milyen 
időtartamba, tehát ezt szoktuk nevezni expozíciónak. Tehát óriási mértékben egyszerűen ugye nem látjuk nincsen színe sokszor 
elmondtuk már ugye ezért ez egy nagyon nagy csapda. Laci én még az előbb imént amit mondtam ezt a mikrohullámú sütőt nem 
akarom ott hagyni azt a mert nem fejeztük be. Mondtál nekem egy olyan példát, hogy egy gyerek ott volt a mikrohullámú sütővel és 
mi lett a következménye ennek?  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Igen, tehát amikor bekapcsolták a mikrohullámú sütőt, akkor mindig érdekességnek tartotta, hogy ott forog a mikrohullámú sütő és 
odament és közelről nézte, magasságával a homlokkal volt egy magasságba, milyen érdekes, hogy homlok lebeny rákja volt. Nagyon 
érdekes egy rendőri téma had mondjak most a napokban volt az interneten is fel volt téve, hogy egy nő megölte a kisgyerekét azzal, 
hogy betette a mikróba. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Jézus Mária.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Az az igazság, hogy külsőleg nem látszódott semmi elváltozás csak amikor felboncolták akkor látták, hogy hoppá mikrohullámú 
sugárzást kapott. A mikrohullámmal az a másik baj, hogy ki jön a mikróból a másik, hogy a géntechnológiából a génburkot 
mikrohullámmal bontják meg, tehát sok egészségesen táplálkozó azt hiszi, hogyha ő a bio kaját beteszi a mikróba azt ő ugyanúgy bio 
kajaként veszi ki. Nem igaz mert degenerálja, megváltoztatja a szerkezetét. A degenerált ételtől ő maga is degenerált lesz.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Megváltoztatja a fehér vérsejteket, vörösvérsejteket. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Ezért van az hogy van ahol tilos a mikrót reklámozni meg nagyon sok helyen pédául már aki aki tudatosan él az el is hagyja.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Most nem akarok kifelé mutogatni, de nem véletlen mondják, hogy a halál sugara, tehát a mikró.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Így van.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Laci a másik amibe szeretnélek bele vinni ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye említettük, hogy te is sokat mérsz . Általában jelenleg a 
lakások ahol megjelensz te is, mi a legeslegfőbb probléma, amit úgy első körben rögtön szembesülsz vele?  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Az elektrszmog, hát maga az, hogy a kétszázharminc V most általában az elektromos feszültség az elektromos vezetékekbe. Mind 
árnyékolatlan vezetékeken keresztül megy. Teljesen mindegy, hogy hol megy a falban ez összességében mérhető. Akárhova megyek a 
lakáson belül mindenütt jól mérhető. Viszont, hogyha az egészet megcsinálják úgy, hogy leárnyékolják akkor onnantól kezdve nem 
mérhető semmi és a gyógyulásuk mutatják is az eredményt mert nálam úgy jelenik meg az egésznek a hatása. Hogyha valahol elhiszik 
nekem és megcsinálják azt,amit kérek, tehát levédik magukat leföldelik, leárnyékolják magukat, megcsinálják a kis feredél 
kalitkájukat a hálószobába. M ert az a legnagyobb probléma, hogy alvás időben regenerálódik és pihen a szervezet és a pihenés alatt 
lehetőleg legingerszegényebb környezetben kell, hogy aludjunk ebbe függ a föld mágnesesség is, hogy északnak legyen a fejünk, de 
függ az hogy körülöttünk de még az ágyban sem lehet egy fém csavar sem. Minden ami fém és nincs leföldelve az sajnos összegyűjti 
az éterben lévő összes rezgést már pedig most elnézést mindenki azt mondja, hogy nagyanyáink idejében azt ehetett azt csinálhatott 
amit akart. Mikor indult a rádiózás? 1925-ben, de igazából a rádiózás az ’50-es ’60-as, a frekvenciamodulált a ’70-es évektől, a 
digitális meg a ’90-es vagy mit tudom én kétezres évektől indult be. Tehát ott van akkor a nukleáris sugárzás 2053 atomrobbanás volt, 
kísérleti atomrobbantás volt a hirosimával meg a nagaszakival. Ezeknek is van egy plusz sugárterhelése.   
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Laci ebbe most ne menjünk bele, bocsánat, hogy beleszólok. Ebből én szeretnék mindenképpen egy külön adást csinálni és veled 
ebből a nukleáris témából. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Ezt is mérni tudom.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Azért szeretnék veled csinálni egy műsort, tehát csak erről szólna az egész. Kedves nézőknek is meg is ígérem, mert ez éppen olyan 
probléma mint az elektroszmog, sőt … 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
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A szatelliteszmog is elektroszmog és több mint ezer szatellite van felettünk. ’57-ben lőtték fel az első szputnyikot, tehát genetikailag 
nem tudott hozzá alkalmazkodni az emberiség és ki tudja milyen frekvenciákon milyen amplitúdóval sugároznak ránk. Hiszen, 
hogyha valaki beteszi a kis kütyüjét a laptopjába a világháló össze információja ott van az összes tévé adót az össze rádió adót nézhati 
a világhálón.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
És ez valahogy ideér. Ezért van ez a nagy sumákolás.  
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Így van, tehát ott van a sugárzás és tulajdonképpen ezek hatnak a mi elektromágneses folyamatainkra. Mert a sejteinknek saját 
elektromágneses folyamatai vannak és egyebek és azok akkor működnek jól, ha mi is egy ilyen feredél kalitkával le vagyunk védve, 
de hát nem mehetünk mindig egy rézhálóval láncot húzva magunk mellett, hogy a földelés mindig meg legyen oldva.   
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
A másik legnagyobb probléma, hogy ezeket a hatásokat végülis a szervezet stresszként éli meg. Mert ugye azt annyiszor elmondtunk, 
unalomig elmondtuk a kedves nézőknek, hogy az elektromágneses sugárzásnak a mágneses spektruma az emberi bőr folyamatosan 
feszültséggé alakítja át az emberi szervezetünkben ez ugye mérhető megint testfeszültség formájában és ez a szervezetben 
folyamatosan, mint stresszként jelenik meg. Aztán a stresszet meg bőven kibeszéltük adásokban megint csak. Jelenleg nincs olyan 
ember aki ezt nem élné meg és ez a következménye és ebből indulnak ezek aztán azok az egészségügyi élettani problémák amiről mi 
itt próbálunk beszélgetni 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
És nagyon érdekes dolog amit had mondjak el. Idősotthon, egymás mellett van két idős asszony egyik az egyik szobában másik a 
másik szobában. Az egyiknél vezetékes telefon van a másiknál vezetékes de hogy ne dróton legyen a lakáson vagy a szobán belül 
DEK telefonnak hívják azt hogy drót nélkül van. Na mármost mindig ott tartja maga mellett az éjjeli szekrényen hogy ha segítség kell 
akkor ne kelljen elmenni odáig ahelyett, hogy oda vezettette volna mert oda is lehetett volna vezetni és kérem szépen mi történt az 
történt, hogy egyrészt a néni meghalt de megbetegítette az az elektromos tér a másik szobában lévő nénit is, és amikor meghalt és 
megszűnt onnantól kezdve az meggyógyult. Tehát megszűnt az ártó hatás, és nagyon örülök amikor telefonszerelők mesélik nekem 
mikor hozzánk kijöttek azt hitték beteszik a Wifit aztán kész. Mondom nem, gyerekek nekem minden helységbe oda kell vezetni, mert 
én mindenhol rá akarok csatlakozni, és akkor szerencsére hirdetik az igét és a legérdekesebb az, hogy amit elmondtam nekik 
szakemberek ezt ők egyből megértették és azt mondja nekem most a napokban találkoztam az egyikkel, képzeljem el ő ezt elmondja 
és nagyon sokan köttetik vissza a vezetékes telefonjukat. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Akkor van már hatásunk. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Így van, tehát ez azt jelenti hogy van már hatása mert tényleg az hogy ha egy olyan szakember mondja nekik aki ezzel foglalkozik nap 
mint nap, akkor könnyebben elhiszik mind ha egy olyan mondja aki csak így halotta. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Végül is ezekre a szakemberekre lenne nekünk szükségünk egyre többre és egyre több olyan mérnökre akik ezeket a szakembereket 
képzik, hogy így képezzék mos t már azokat a villanyszerelőket és az ilyen szerelőket akik ezt meg tudják már érteni, hogy ha én 
bekötöm azt a rohadt Wifit akkor mi történik. A másik meg egy pillanatra csak a DEK telefonra visszatérve, Ezért szoktam itt azt 
mondani a kedves nézőknek, hogyha én valakit meg akarok ölni, akkor adjanak nekem fél évet meg egy ilyen DEK telefont el fogom 
végezni a munkámat. Tehát ezzel sajnos ilyen probléma van, és az nem véletlen hogy Németországban az összes DEK telefont 
kidobálták, ide hozzánk, tehát valaki bemegy abba a központba nem mondom a nevét, akkor kap kettőt most már ingyen, had hulljon 
ez a szerencsétlen magyar. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Oktatásra visszatérve, hogy ö van egy barátom, Költő Sándornak hívják, aki 72 évesen kezdett el járni orvosi egyetemre elvégezte az 
öt évet és ö könyvet fog írni arról hogy ott mi hangzott el az orvosképzésbe. Semmi szó nem esik az elektroszmog egészségkárosító 
hatásairól. Tehát pont ott ahol kellene hogy oktassák és a kórházi ágyakon azért nem gyógyulnak a betegek mert tele vannak olyan 
vezetékekkel ami ráadásul nincs árnyékolva, nincs földelve, elektromos szmogot, elektromágneses teret idéz elő akkor hogy 
gyógyulnának. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Hát ezzel emelgetik az elektromos ö a beteget és ugye a beteg akkor még tehetetlen még a nővérhívót is rátekerik a vaságyára, az 
utolsó kenet szokott lenni álltalába. Erre szokták mondani hogyha bemész semmi esélyed hogy kijössz onnan és ez nagyon szomorú 
megmondom őszintén és itt az egészségügyet folyamatosan fikázzuk meg szidjuk folyamatosan meg egyebeket. Hogyan tudna 
előrébb lépni egy picit is. Tehát mindig elmondjuk azt hogy ezeket az erőket vagy nem is tudom minek nevezzem ezt az elektro 
szmogot. Hogyha egy gyógyító nem fogja figyelembe venni, akkor ne gyógyítson és ne csináljon semmit mert értelmetlen az egész 
mert csak be fogja tömni gyógyszerrel. Úgyse fog előrébb menni és akkor tehetetlen és akkor azt mondják az orvosai hogy te is 
tehetetlen voltál, az alternatívával foglalkozó ő se foglalkozik vele az is tehetetlen akkor hova mennyen szerencsétlen beteg ki be 
higgyen most már. 
A műsorban W.-V. L. az alábbiakat mondja el. 
Namármost a gyógyításnál én azt tapasztalom hogy nekem sokszor mondják hogy a Mária treven nem érnek ma már semmit. De 
mondom mér nem ér semmit, azért mert a Mária treven idejében nem volt elektoszmog. Ez az egyik, tehát a gyógyszerek tudtak hatni, 
másik tisztább volt a talaj tisztább volt a levegő a víz tehát sok minden olyan hatás volt ami most adott esetben és ezért kérdőjelezik 
meg a hivatalos orvoslásnál a természettudományokat vagy a természetgyógyászatot mert azt mondják hogy ez az egész hülyeség nem 
ér semmit vagy nem hat semmit. Tehát nem úgy hat mint régen nem olyan hatásosak és nem is úgy alkalmazzák. Mert a szomszéd 
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asszonytól halottam hogy ezt csinálta azt csinálta de ő már nem úgy csinálja meg és nem fog úgy hatni, innentől kezdve viszont ha azt 
mondom neki hogy nézze ha csak annyit megcsinál hogy éjjel kimegy a villanyórához lekapcsolja azt az áramot meg a fém csatornát a 
háznál leföldeli. Ugye az összegyűjti a kinti sugárzásokat és nem jön be a lakásba már meggyógyultak. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja. 
Lacikám, Ennyi volt a mai napunk, ilyen gyorsan elmegy sajnos. Kedves nézők nagyon szépen köszönjük a mai napi türelmüket és 
figyelmüket. Az alul futó csíkon ha bárkinek bármilyen, kérdése van, ott van a telefonszám, ott van egy 6-os gomb amit meg lehet 
nyomni, az énnálam fog megszólalni az a telefon, használják ki ezt a lehetőséget bármilyen kérésükkel. Még egyszer kedves nézők 
nagyon szépen köszönöm a mai napi türelmét, mindenkinek kívánok nagyon jó egészséget. Az Isten áldja önöket. 

25. 2015.08.29. 
A műsorban Gyűrűsi József az alábbiakat mondja el. 
Nagyon sok tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket kedves nézőink ez az ELEKTRO SOKKK adásának a bizonyos 
tematikus része, amikor nem termékekről beszélünk, hanem okokról beszélünk, hogy azokat a bizonyos termékeket miért és kell vagy 
kellene használni. Belevágok a közepébe kedves nézők, mert kaptam most megint a héten két olyan levelet, olyan hírt, amit 
mindenképpen szeretnék Önökkel megosztani. Az egyiket Svédországból két onkológus professzornak az írása, de ennek annyi 
előzménye van, hogy biztosan emlékeznek Önök is rá azt hiszem egy vagy két adással ez előtt beszélgettünk már arról, hogy május 
folyamán összesen kilencven tudós és megint csak harmincvalahány országából 2000 lektorált anyagot adtak le az ENSZ asztalára és 
az ENSZ tagországok asztalára. Természetesen mellette az Egészségügyi Világszervezeteknek is, hogy most már elértük azt a 
bizonyos határt, amikor valamit tenni kellene más néven vagy másképpen az óvatosság vagy a megelőzés szempontjából. És megint 
csak itt kiemelném a gyerekeinket, na most ehhez pártolt két onkológus professzor a kutatásaival, amibe a következők vannak 
nagyjából leírva én csak egy mondatot szeretnék felolvasni ebből mert a többiről már nagyjából beszéltünk. Csak kiegészítették egy 
olyan nagyon fontos anyaggal, hogy van egy bizonyos P3 vagy P53-as fehérje ez a tulajdonképpen ez egy olyan fehérje, ami azt segíti 
elő, hogy a DNS-nek az információit az RNS-nek a segítségével át tudja adni és tudjon a sejt tovább szaporodni megfelelő módon. Ez 
egy transzkripciónak hívjuk ezt a fajta megoldást és ebbe tud nagymértékben bezavarni a mobil telefonálás és a mobil telefonnak a 
hatása. Itt a kutatások bizonyították, hogy kettő és fél- három óra telefonálás után bárkinél bármikor ez elő fordulhat és elindíthat egy 
olyan folyamatot, ami többek között, amit éppen a sejtnek a mutációjához vezet, vagy éppen megszünteti az apoptózist tehát a 
progonod sejt elhalást és a többi nem is akarom ezt végig sorolni, mert a következő adásban ezt folytatjuk.  Mintha összebeszéltek 
volna ugyanígy egy orosz professzor, aki az orosz tudományos akadémiának egy megbecsült tagja és a nemzetközi rákszövetségnek is 
szintén a tagja, akinek a kutatási területe a biológia és az egyén egészségügyi hatásokat elektroáramlások sugárzások okán aki szintén 
ugyanezeket állapította meg és ezért hetven ilyen tudományos publikációt tett le szintén az asztalra hozzá téve még egyszer mondom 
kedves nézők ezekhez amit már letettek májusban ezek a tudósok. Nos ennyi bevezetés után én ma is hívtam egy kedves vendégemet, 
akit szeretnék Önöknek bemutatni Csöllei László urat egy villamos mérnököt szeretnék Önöknek megmutatni. ebben a hírérték 
tulajdonképpen a villamosmérnöki végzettséged és ha megengedik akkor én tegezni fogom a kedves Lászlót mert megengedte a 
tegező viszonyt a pertut majd folytatjuk. Lényeg az hogy László én azért mondom ezt, hogy ebben az a feltűnő, hogy villamosmérnök 
vagy meg mondom miért az egyik akit a zavart okozzák az embereknek a fejében pont a villamos mérnökök. Azért mert gondolom, én 
gondolom ezt legalábbis, hogy ezt nem tanították, amit mi jelen pillanatban élünk itt napjainkban a terhelések okán. Mert valóban azt 
tanították meg annak idején akár a főiskolán akár az egyetemen, hogy van a sugárzások közül az ionizációs sugárzás és a nem 
ionizációs sugárzás, nos, ez a témakör idevág, a mobiltelefonnak a sugárzása a nem ionizációs sugárzások közé. De azóta tudjuk, 
hogy aztán ezt kicsit felül kellene írni utána kellene nézni mert a legtöbb villamos mérnököt kimozdítani ebből az állapotból nagyon 
nehéz. És mondják a maguk módján és ennek tudod mi az eredménye az, hogy tulajdonképpen az emberekbe ez okozza a zavart, mert 
nem tudják, kinek higgyenek. Ennek az embernek, aki a televízióban itt folyamatosan most már harmadik negyedik éve mondja az 
embereknek, hogy ebből baj lesz vagy az a szakma, aki tulajdonképpen mégis csak érintett a villamos mérnök szakma, aki meg azt 
mondja, hogy ezt nem kell komolyan venni mert ez hülyeség az egész. Szeretettel köszöntelek kedves László és akkor erre szeretném 
válaszolni, hogy te ebbe hogyan jöttél ki ebből, hogy villamos mérnök létedre mégis csak másképp gondolkodsz. 
Csöllei László az alábbiakat mondja el. 
Köszöntöm a tisztelt nézőket is. És talán azzal kezdem, hogy az elmondottaid alapján talán, ha annak idején, amikor én ebben a 
prakszisban elkezdtem dolgozni tudomásom lett volna arról, hogy ezeknek az emberek által előállított mesterséges nagy frekvenciás 
sugárzásoknak egyik előidézője vagyok akkor talán lelkiismeret furdalásom lenne,de mivel akkor még fogalmam nem volt róla, hogy 
ennek milyen hatásai lehetnek, ez kapcsolja ki a lelkiismeretemet ezt tisztának tekintem. No, hogy hogyan jutottam erre. Én elég sokat 
forogtam annak idején elég nagy teljesítményű körökben és úgy vissza gondolva nem nagyon emlékszem különösebb káros hatására. 
Igaz, hogy azok egy lényegesen hosszabb hullámok voltak még. Ugye a  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el.  
Más frekvenciák magyarul.  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Alacsonyabb frekvenciák igen és azoknak nyilván egészen más a hatása, mert ha az emberi szervezetet mint a sugárzások felvevőjét 
ebből a szempontból tekintjük akkor antennaként tekintve egy antenna felvevő képessége szoros összefüggésben van a hullámhosszal.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
igen  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Tehát minél jobban közelíti az antenna hossz vagy akár a fél hossz is a fél hullámhosszhoz a hosszát annál nagyobb energiát tud a 
térből abszorbeálni. A kétezeres évek táján folyt Magyarországon egy kutatás ugye nálunk akkor kezdett berobbanni a mobiltelefon, 
de már ugye a világon sokkal elterjedtebb volt akkor egy négyes végzett Magyarországon egy ilyen kutatást a mobiltelefon hatásaival 
kapcsolatban, ebben a Pécsi Orvos Tudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem a sugárbiológiai intézet és az Egészségügyi 
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Minisztérium volt benne. Kelényi professzorral, a pécsi professzorral volt egy hosszú rádió interjú a Kossuth rádióban, amit én végig 
hallgattam és hát ő olyan dolgokat mondott el, amiről nekem fogalmam nem volt, hogy ilyen problémákat okozhat a rádiófrekvenciás 
sugárzás és akkor kezdetem felfigyelni és híreket tudósításokat stb. a dologgal kapcsolatban megfigyelni és rögzítem is magamnak 
azóta ezeket. Már egy komoly dossziém van. Érdekes módon a külföldi orvos társadalom és a tudósok már korábban felfigyeltek a 
hazaiak még ma sem nagyon szólalnak meg  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
nem mernek 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Pontosabban ennek egzisztenciális okai vannak, mert ezeknek a szolgáltatóknak úgy mondják, hogy hosszú a karjuk mindenkinek 
akárhová utána tudnak nyúlni. Nekem volt alkalmam beszélni egy olyan kutatóval, aki részt vett, igaz ez a hatás nála a kutatatásában 
melléktermékként jelentkezett csak a mobiltelefon ártalom, de tudott róla és nekem négy szem és négy fül közt elmondta. Nem 
kívánom őt ide citálni, mert részint engedélyt nem kaptam, részint amikor szerettem volna betekinteni a kutatásaiba a válasza az volt, 
hogy nem publikus. tehát megértettem, hogy ezt valami módon erre valahol valakik erre rátenyereltek. Tehát így kezdődött. Na most 
azóta én folyamatosan gyűjtöm a dolgokat és kiderült, hogy …. Ja bocsánat tessék . 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
László kérlek, bocsáss meg egy kicsit egy pillanatra had szóljak közbe. a következő, említetted ezt a Kelényi professzort  a kedves 
nézők ezt ismerik, mert már csináltunk vele egy műsort és azt láthatták is a nézők. Azóta annyi a változás, hogy azt a professzort 
azóta is lehetetlen állapotba tették, tehát a kutatásait lefékezték nem adtak semmilyen lehetőséget és most szegény meg mondom 
őszintén innen is üdvözlöm és szegény tengeti magát a kedves feleségével. Olyan találmányai vannak, amit az országot majdnem 
nagy világ kihúzná a csávából. Olyan találmányai vannak neki, ami tulajdonképpen a magzati korban már a korai magzati korban 
olyan vizsgálati eredményeket tudna felmutatni ami rengeteg kisbabának az egészséget megtudná védeni az életét megtudná védeni. 
Csak mivel, hogy egy ilyenbe nyúlt bele, így aztán nem engedik meg neki ezt a lehetőséget, na meg egyátalán megszólalni sem. 
Említetted te is ezt az ismerősödet aki, négy szem közt elmondta neked, nos azért csak azért állítottalak meg, hogy mond meg, hogy 
miért kell félni attól ami itt van a nyakunkon. Nem akarjuk mi megállítani a mobiltelefonálást, mert nem is tudjuk. Nem akarjuk 
megváltoztatni a világot, mert úgysem tudjuk. Csak azt szeretnénk az embereknek segíteni, hogy egy kicsit tudjanak erről, hogy saját 
maguk eltudják dönteni, hogy korlátozom az én telefonálásomat vagy nem korlátozom, ha nem korlátozom ennek következményei 
lesznek. Én ezt szeretném felmutatni itt mindenki számára. Tehát ez a célja ennek a műsornak is és én nagyon nagyon köszönöm 
ennek az Echo televízió vezetésének, hogy ezt egyáltalán nekünk megengedik, hogy ezt mi megbeszélhetjük itt még. Csak azért 
mondtam ezt az egészet és bocsáss meg hogy félbeszakítottalak mert nem értem ezt az egészet és nem értem a villamos mérnökök 
hallgatását sem mert ők nem igaz, hogy nem tudják, hogy ennek van következménye. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
A kelényi féle kutatásra visszatérve én elsősorban a Pécsi Orvos Tudományi Egyetem könyvtárát hívtam fel elsősorban és megkértem 
pket, hogy mikor lehet ebbe a zárójelentésbe, amit ők végeztek betekinteni. Nagyon szívélyes fiatalember volt nem találta a 
számítógépben, de megígérte, hogy utána néz több helyen és később hívjam vissza másnap. Másnap visszahívtam és azt mondták, 
hogy nincs meg ez a zárójelentés.  Elmentem a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárába, ott sem találtam. Segítettek az archívumot 
felkutatni, az archívumban sem lehetett felderíteni. Most a harmadik résztvevőhöz elmentem, igazgatótól engedélyt kértem, hogy ez 
ügyben kutakodjak a kutatást végző mérnők közölte, hogy én ebbe nem nézhetek bele csak az, aki megrendelte a kutatást. Szóval…. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Aki a kutatást megrendelte  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Igen, vagy aki megrendelte bocsánat. Itt kiléptem a dologból mondtam, hogy itt ezt valami nagyobb erő titkolja ezt a dolgot és hiába 
is próbálkozom, a magam kis ember voltával úgysem tudok vele szembeszállni. Ez, ami azóta is nekem problémát okoz, hogy vannak 
emberek akik tudom , hogy találkoznak a témával    
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Persze. Persze, hogy találkoznak. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
De egyszerűen nem adnak alkalmat egy beszélgetésre. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Többek között László had mondjam el, hogy ez a tanulmány is amit most professzorok az onkológus professzorok letettek szintén 
kiegészítették az ENSz asztalára. Ez azzal a céllal jött létre, hogy azokat az orvosokat, akik az embereket gyógyítják kapjanak 
információt most már hivatalosan erről az egészről, hogy igenis akár az anamnézis felvételénél ezt vegyék figyelembe, meg a 
gyógyítási protokollnál vegyék figyelembe, hogy van egy ilyen tényező, ami az ő munkájukat nagyban gátolja. Tehát ezért szeretnénk 
én ezért nem értem nincsen logikája annak, hogy most ilyen titkolózás folyik. Tehát én nem értem az egészet, mert miért miért 
mindenképpen még egyszer mondom, senkitől nem fogjuk elvenni a telefont senkitől nem tiltjuk meg. Hanem szeretnénk elmondani, 
hogyha naponta túli például három órát folyamatosan telefonálsz ennek következménye lesz. Miért nincs joga annak az embernek 
vagy akár a gyereknek tudnia erről? Rejtély a számomra.    
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Van egy erő a világban, ami mindent überel kártyamű szóval élve és ez a pénz.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Igen  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
nekem, nekem szegezték már a kérdést, hogy mi hasznod van neked ebből, hogy ezt a témát így csinálod.  
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A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Hát igen akkor képzeld nekem hányszor mondták ezt. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Kérlek szépen mondta, hogy az én hasznom elé egy negatív előjelet lehet tenni, mert ez nekem csak pénzbe kerül ez nekem csak 
ráfizetés. Ellenben akik támogatják, azoknak igen nagy hasznot hoz. Döntsd el akkor, hogy…  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Hogy kinek van igaza.  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Hol van az igazság. No, hogy erre a világban már komolyabban és régebben rájöttek. Nekem van egy adatom, hogy a Karolinszka 
intézetben, a svéd kutató intézetben már 1990-ben publikáltak egy eredményt az úgy nevezett angol rövidítésben EHS-nek, 
elektromágneses hiper szenzitivitásnak nevezzük, hiper érzékenységnek nevezett szintómát ami egyes embereknél fenn áll. Volt az az 
echo tv-nem is rendezvénye a syma csarnokban. Ott miután engem felkértél és hozzászóltam utána megkeresett egy egyetemi hallgató 
és ő elmondta, hogy volt egy időszak az életében, amikor ha kellett, ha nem mobiltelefont használt és akkor nem tudott tanulni 
rendesen nem tudott aludni, egészségileg erőnlétileg leromlott és valaki figyelmeztette erre és bejött mert amikor félretette helyreállt 
az egyensúlya. Na de hát ő nem csináltam ezt hosszú ideig, ez olyan mintha különféle drogok hatása, ugye összeadódik a hatás, 
lerakódik József Attilát idézve, mint a guanó keményen vastagon és évek után egyes jóslások azt mondják, hogy tíz-tizenöt év az az 
időtartam amit … 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Lappangási idő. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Teljesen egészséges szervezetet is daganatos, rákos állapotba tud hozni.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Nagyon fontos, amit mondtál László megmondom miért. Én itt mindig adásonként, adásról adásra elmondom, hogy itt 
legeslegnagyobb veszélyben a gyerekek vannak. Azért vannak még nagyobb veszélyben, mint a felnőttek, a felnőttek is de a gyerekek 
még nagyobb, hatványozottan veszélyben vannak.  Mert több bennük a víz, sokkal átjárhatóbb sokkal jobban felveszik ezeket a 
sugárzásokat, agyuk, legfőképpen amíg a kis kutacs be nem nő még jobban. Ezt is feláldozzuk ezt a lehetőséget is. Azért kérem meg a 
kedves nézőket mindig adásról-adásra folyamatosan, ugye problémám van nekünk az Echo televíziónak a nézők szempontjából 
zömmel nem az a fiatalok nézi nem az a korosztály, akinek éppen kellene néznie, hanem itt a szülők vagy a nagyszülők. a nagyszülő 
vagy a szülő elmondja, hogy mit hallott ő erről a televízióban a legjobb esetben legyintenek rá vagy isten bocsássa meg mindenki, 
hülyének nézik, aki mondta ezt. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Én itt a jegyzeteimbe felkiáltójellel és kétszer aláhúzva odaírtam, hogy gyerekek. Tehát erre ki akartam térni, hogy rájuk kell a 
legjobban vigyázni és az a szülő, aki a gyerek kezébe mobiltelefont ad az nem szereti a gyermekét. Az a baj és ez a szomorú, hogy 
van szülő, aki tudja és ennek ellenére odaadja és van aki nem is tudja. Én nagyon régen, mondom évek óta már az ismeretségi, baráti 
körben a lakóhelyemen a helyi újságban publikálok ezekről a dolgokról. Egyetlen egy visszakeresést nem kaptam még, mert a 
karácsony előtti számban leírtam, hogy a gyereknek, ha szeretik, ne mobiltelefont vegyenek ajándékba. Ismeretségi körömben 
hallottam, hogy hány gyerek kapott karácsonyra mobiltelefont. Talán úgy vagyunk ezzel, mint a dohányosok…  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Sőt László van egy nem is régen volt, hogy felajánlottak egy bizonyos fajta összeget, hogyha valaki féléven keresztül nem fog 
használni mobiltelefont meg internetet meg aztán facebookot meg a többieket és egy tetemes összeget ajánlottak fel és nem fogadta el, 
mert őt ezzel nem tudják megfogni ezzel a pénzzel. Inkább telefonál, inkább facebookozik minden másodpercben és mindegy hogy 
hol. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
A közvetlen hatás, egészségügyi hatásban vannak, ezek a például a hol használja a telefont mely testrész közelében arra közeli 
területre gyakorolt káros hatás. Az agynál a hallóidegrákok, izraeli kutatók itt vannak szintén, nyálmirigyben vizsgálták a 
mobiltelefonálás hatását. Ugye mert a nyálmirigyben közvetlenül mintát tudtak venni. Tehát olyan rákkeltő anyagokat szűrtek ki 
belőle, amik egyértelműen súlyos rákkeltő vegyületek.most mit akartam mondani. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Akkusztikus eurimának hívják. Amivel lehet bizonyítani, hogy érintett-e vagy nem. Kisegítelek László meg mondom őszintén. 
Járványszerűen nem is tudom, hogy mondjam, járványszerűen terjed az agydaganat, a nyálkő, ami egyébként most felütötte a fejét, az 
ajak meg egyéb ilyen rákok és a szívről nem beszélve a szív és érrendszeri betegségekről nem is beszélve egyszerűen már tényleg 
népbetegségéé vált. Ennek valahol van egy oka, tehát mindennek van egy oka, hogy most miért lett az elhalálozás ilyen magas a 
gyerekek körében többek között és az okoknak visszavezethetően egyértelműen hogy a megváltozott elektromágneses környezet tette. 
Amerikában a legnagyobb rákkutató intézet, a John Hoppkins részéről most már többször is dolgozat született arra, hogy az emberiség 
a legnagyobb egészségügyi katasztrófa előtt áll és ha ez ellen nem tesznek a kormányok valamilyen intézkedést többek között az 
értékeknek a megváltoztatásában, hogy ugye éppen említettük itt kint a beszélgetésünkben ugye ameddig be nem jöttünk a stúdióba. 
Ez a 2003. május 31-én felvették a mobiltelefonok sugárzását és a mobil átjátszóknak a sugárzását a 2B besorolásba tehát lehetséges 
rákkeltő azóta ezeknek a kérése ezeknek, amiket felsoroltam itt, hogy most már változtassák meg, hogy már nem 2B hanem 2A-ba 
tehát az, hogy igenis, hogy rákkeltő tehát nem lehetséges hanem rákkeltő és mindezek bizonyítják ezt. erre van megmondom őszintén 
ez a nagy elkövetés, minden , hogy az emberek erről ne tudjanak és zavarba legyenek az ilyen szempontból  és az elektromérnök azt 
mondta, most a te részedről amit a mai nap folyamán köszönök neked és igenis van problémája akkor igenis zavarba fognak kerülni 
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az emberek. És nem tudják, hogy mit csináljanak, mert nem tudják eldönteni, hogy most ránk hallgassanak vagy arra a rengeteg 
reklámra, amit naponta rájuk borítanak szó szerint.  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Még az előző témához, ugye amikor soroltam, hogy melyik testrész mellett  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Kettő percünk van Lacikám. 
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Összesen? A kormányzat mindent megtesz a népszaporulat érdekében, de aki zsebbe hordozza, annak a genitáliáját olyan mértékben 
károsíthatja, hogy ez lehetetlenné teszi a reprodukciót, ez is egy dolog. Istenem és még mennyi mindent tudtam volna még mondani.  
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Lacikám nagyon fontos ez másik, mert folyamatosan tényleg nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy legyen szaporulat, hogy a 
magyarság ne vesszen el és ezzel jelenleg amit elmondok itt adásról-adásra, valóban egyik legnagyobb fontossága a 
mobilsugárzásoknak, hogy a genitáliakat ugye elmondtuk itt már volt itt egy nőgyógyász, aki elmondta, hogy annak idején amikor ő 
fiatal volt akkor egy férfinak a sperma száma 150-200millió volt egy cm3 ejakulátumban. Egy mostani fiatalnak nincs meg a 25-30 
milliója és ráadásul az a 25-30 millió is olyan, hogy deformált tehát morfológia szempontból nem felel meg és most így veszi. Ezért 
van az, hogy tulajdonképpen egy házaspár zöme inszeminációval van a kisbaba ha egyáltalán akkor is létrejön.  Vannak mit teendők. 
Lacikám még egy utolsó befejezésként, hogyan tovább tehát, hogy mit tudsz még te segíteni nekünk, azon kívül, hogy megfoglak 
hívni legközelebb is egy adásba.  
A műsorban Cs. L. az alábbiakat mondja el. 
Kérlek szépen én a méréseidnél tudok besegíteni, hogy ezek a mérések műszakilag korrektek legyenek, itt a teljesen körültekintés. 
A műsorban Gy. J. az alábbiakat mondja el. 
Ez volt a legfontosabb szó, hogy korrektek legyenek az információk is és legfőképp a mérések is egzakt módon történjenek. Kedves 
nézők sajnos a mai napba is csak ennyi fért bele. Én megígérem Lacinak, hogy vissza fogom hívni az adásba, hogy folytassuk ezt a 
beszélgetést tovább. Én megköszönöm Önöknek a tisztelt figyelmüket, legközelebb is várom Önöket, Jövő szombaton találkozunk. 
Addig is vigyázzanak, magukra a Jó isten áldja meg Önöket. Minden jót! 

26. 2015.09.26. 
„SMS – csík”: Elérhetőség: 06-1-877-0500-as szám tárcsázása után 2-es, majd a 6-os menüpont. Bármikor hívható 
Gyűrűsi József: Nagyon-nagy szeretettel és nagyon-nagy tisztelettel köszöntöm önöket, kedves nézők. Ez az Elektro Sokkk 
műsornak az a fajtája, amikor a tematikus adásunkat láthatják, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy a mai nap adásában 
elmondjuk azt, hogy tulajdonképpen a reklámanyagok, amik mennek hét közben, miért is van annak jelentősége. Én mindjárt 
kezdeném azzal ezt a mai adásunkat, hogy megismételném azt, ami már az önök számára egyszer elmondtam, hogy ebben az évben, 
tehát 2015 májusában, ugye 54 ország 96 tudósa, 2000 lektorált anyagot összegyűjtött, hogy valóban az elektromágneses sugárzásnak, 
a rádiófrekvenciás sugárzásoknak mekkora hatása van az egészségünkre. Ezt befogadta az ENSZ, tehát ott van az ENSZ asztalán, és 
az összes ENSZ-tagállamnak az asztalán, hogy valóban most már felhívják a kormányoknak, orvosoknak a figyelmét arra, hogy ezzel 
a témával már foglalkozni kell. És megint csak megemlíteném, kedves nézők, azt a bizonyos elővigyázatossági-elvet, ami arról szól, 
hogy ha más nem, akkor legalább a jövő generációt, tehát a gyermekeinket próbáljuk védeni, nem is kicsit kellene most már. Másik 
pedig az, hogy ezt a májusi anyagot kiegészítette még kettő svéd onkológus professzor, akik szintén kilencven darab, tehát külön-
külön kilencven ilyen lektorált anyagot szintén odatett melléje, ennek pedig az volt a célja, hogy azt a bizonyos besorolást, amit 2003 
májusába, ugye a lyoni rákkutató központban bejelentettek, hogy a mobiltelefonok és a mobilátjátszóknak a sugárzása bekerült ugye a 
2B besorolásba, ami azt jelenti, hogy lehetséges rákkeltő. Most ezt szeretnénk megváltoztatni ezzel az újabb kutatásokkal, hogy nem a 
2B besorolást vegyék alapul, hanem a 2A, ami azt jelenti, hogy nem lehetséges rákkeltő, hanem igenis, hogy rákkeltő, és azt hiszem, 
ezt a napjainkban egy adatot tudunk igazán visszaigazolni. Én tegnap hallottam, hogy ebbe az első hét hónapba 25635-el lettünk 
megint kevesebbek Magyarországon. Tehát, ennyi embert többet elveszítettünk, mint amennyi született. Kedves nézők, most már 
tényleg jó lenne, hogy ha a fiatalok is odafigyelnének, mert egyre több fiatalt veszítünk el. Kedves nézők, én mai napra is hívtam 
vendéget, segítséget ezeknek a témáknak a megbeszélésébe, és szeretettel köszöntöm az adásunkban Varga Gábor urat, akit most már 
rendszerességgel szeretnék majd ezután is meghívni, mert végül is ővele nem kell külön egyeztetni, hanem tudjuk, hogy miről 
beszélünk. Gábor, mit szólsz ehhez a két hírhez, még főleg annyit szeretnék hozzátenni, hogy szeretném, ha beszélnénk arról a kis 
településről, amin te is élsz, ugye nem tudom, meg lehet-e említeni, Telkiről van szó, ahol tulajdonképpen van egy olyan probléma, 
ahol már engem is hívtak oda, van egy templom, egy sűrűn lakott részen, aminek a teteje tele van átjátszókkal, mobilátjátszókkal. És a 
környék meg tele van kisgyerekekkel, és a szülők ott félnek, mert valóban a nemzetközi híradások alapján, tehát nem 
Magyarországról, hanem nemzetközi híradások alapján sorba jönnek azok a hírek, hogy igen, ennek előbb-utóbb lesz következménye. 
Gábor, te tudsz erről? 
Varga Gábor: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Igen, tudok róla, hallottam róla. És kérdezték, hogy 
hogyan tudnék én ebben segíteni, de nyilván a legnagyobb segítség az, hogy nyilvánosságot kapjon ez a probléma, hiszen ez valóban 
egy probléma, hiszen a falu közepén, a templomtorony tetején, talán egy picit egyedülálló ez a dolog, templomtoronyra azért nem 
nagyon szoktak átjátszókat rakni. Olyan átjátszók vannak, amik, most már mondhatom azt, hogy bizonyítottan károsítják a gyermekek 
egészségét. Nem csak azoknak a gyerekeknek az egészségét, akik megszülettek, hanem a születendő gyermekek egészségét is 
károsítják. Tehát kimutatták, hogy a terhes anyákban is kárt tehetnek ezek az elektromágneses hullámok, illetve a megszületett 
gyermekeknél azt figyelték meg, hogy ilyen antennák közelében felnövő gyermekeknél kiemelkedő a hiperaktivitás előfordulása. 
Amire azt szokták mondani, nem tudjuk, mitől van. Részben tudjuk, hogy mitől van, többek között lehetséges, sőt teljesen valószínű 
és több tanulmányban kimutatták, hogy az ilyen antennák közelében élő felnövő gyermekek sokkal gyakrabban hiperaktívak. Tehát 
Telkinek a következő lehetőségei vannak. Az önkormányzatnak fel kell készülni arra, hogy nagyon sok hiperaktív gyermek lesz a 
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közeljövőben, és olyan intézményeket kell létrehoznia, amik ezeket a gyermekeket be tudják fogadni. Tehát nem közösítik ki őket, 
hanem befogadják egy sajátos nevelési igényű gyermekeknek hívják majd ezeket. Ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség az, hogy 
beszélnek az illetékesekkel és leszereltetik azokat az antennákat a templomtorony tetejéről. Ez elég drámai helyzet. 
Gyűrűsi József: Ez lesz a drámaibb, hogy beszéljenek az illetékesekkel. 
Varga Gábor: Mert melyik olcsóbb? Hát nyilván olcsóbb lenne leszedetni és humánusabb lenne leszedetni. 
Gyűrűsi József: Tudod mi a baj, Gábor? Az, hogy van ugye itt Magyarországon egy törvény, ez a 63/2004-es agyon emlegetett 
ESCSM, tehát egészségügyi, szociális és családügyi miniszteri rendelet, ami alapján meg vannak határozva ugye az egészségügyi 
határértékek. És ebbe, mint a nem is tudom mi, kapaszkodnak bele, hogy ezt be tudjuk tartani, és ehhez szeretném hozzátenni, kedves 
nézőknek azt, hogy ez az egészségügyi határérték ez úgy született meg, hogy fogtak 10 gramm szövetet, emberi szövetet és hat percen 
keresztül besugároztak különböző frekvenciákkal ezt a szövetet, és mérték azt a hőhatást, hogy mikor következik be az a bizonyos egy 
celsius fokos hőmérséklet-emelkedés, amikor megtörtént ez a sugárzások okán. Na, most ehhez, ez nem volt beiktatva se a 
vérkeringésbe, se az idegrendszerbe ez a szövet, tehát tulajdonképpen az egy óriási nagy szám jött ki ebből, az egészből, és most még 
egyszer mondom, ezt az óriási számot használják, ami tulajdonképpen, majdnem azt mondom, íróasztal mellett kitaláltak. Tehát 
tulajdonképpen mellette, hogy van információs hatása, ingerhatása, erre semmifajta, tulajdonképpen vizsgálat nem született, tehát 
nincsen vizsgálva. Tehát, ami tulajdonképpen a problémát okozza. 
Varga Gábor: Egyébként a problémának a lényegére tapintottál. A lényege a problémának az, hogy hőhatást vizsgálnak a sejteknél, 
hogy milyen nagymértékű elektromos sugárzást okoz egy bizonyos hőhatásos értéknél, és azt gondolják, hogy ez károsít, ezért ez alatt 
minden jó. Tehát ez egy óriási értéket kapnak ilyenkor, viszont kimutatták a kutatók, hogy nagyon sok más hatás, hőhatás elérése előtt 
már jelentkezik sejtszinten, amik befolyásolják, élettanilag befolyásolják az emberi, meg az állati szervezetet is, és még mielőtt a 
hőhatás jelentkezik, hosszútávon számos más egészségügyi károsodás is érheti az emberi szervezetet. Ha belegondolunk abba, hogy 
az egészségügyi világszervezet már kimutatta, illetve elismerte, nem kimutatta, elismerte már talán két évvel ezelőtt, hogy a 
mobiltelefon használat gyakorlatilag elősegítheti az agyrák kialakulását. Tehát ezt már elismerik, hogy az agyrák összefügg, és az 
agyráknak a lappangási ideje mennyi? 20-30 év. Tehát ezért nem említettem meg a gyerekeknél az agyrákot, hanem csak a 
hiperaktivitást, mert az gyorsabban jelentkezik. Tehát utána a gyermekeinknél meg kell figyelni Telkiben, hogy 20-30 év múlva 
mennyivel gyakoribb lett az ott született gyermekeknél az agyrák előfordulása. És az lesz egy nagyon érdekes összefüggés, de az is 
lehet, hogy az a templomtornyon elhelyezett antennák, valamilyen társadalmi kísérletnek a részei, szupertitkos kísérletnek a részei, és 
ki akarják deríteni, hogy 20-30 év múlva milyen sok emberen okoz ez agyrákot, de ezt csak viccből mondom. Mert ez az lenne, hogy 
ottmarad… Mert ezt csak viccből mondtam, mert ez egy ilyen kísérlethez hasonlít igazából, akik valakik ezt azért csinálják, hogy 
kiderüljön mennyire károsítja az embert. De ezt már tudjuk, hogy nagyon károsítja. Azt is tudjuk statisztikailag, hogy agyrákot okoz, 
ezek az elektromágneses hullámok agyrákot okoznak, ezért erre a kísérletre nincsen szükség, hogy ha valaki esetleg kísérletből tette 
ezeket fel oda. De ezt csak viccből mondtam, mert az lenne belőle ugyanis, kísérlet lenne belőle. 
Gyűrűsi József: Gábor, ahogy, amit elmondtál alátámasztandó, hogy nem csak ott, ahol már megszülettek a kisbabák, lesznek ilyen 
hiperaktívak, hanem van egy izraeli, Wiesmann Intézetnek hívják, ahol már kétszer is megjelentették a Naturebe, ugye egyik 
legnagyobb egészségügyi lap a világon, azt a dolgozatokat, hogy azok az édesanyák, akik naponta két órát telefonálnak folyamatosan, 
vagy sokat telefonálnak, vagy olyan helyeken tartózkodnak, mint a vannak többet wifik, meg annak a környezete, vagy éppen az ilyen 
átjátszó állomások. Azoknak már a magzati korban eldől a sorsa, hogy elkerülhetetlen, hogy amikor megszületik, már akkor be van 
sajnos az kódolva neki, rosszul mondom ezt a szót, hogy kódolva, hogy ne legyen hiperaktív hat éves kor alatt már. Tehát most, ugye 
amit már sokszor elmondtam, megint a kedves nézőknek, hogy jó pár iskolaigazgató már most visszaigazolja, hogy az osztályoknak a 
közel 65-70 százaléka már most viselkedészavaros. Tehát maradt egy 30 százalék, amit még úgy, ahogy lehet kezelni, de azt a 
harminc százalékot meg elrontja az a hetven. 
Varga Gábor: Igen, ez egy társadalmi probléma, és ezért nem aaa, gondoljunk bele, hogy a dohányzásnak a káros hatásaihoz is 
évtizedek, generációk kellettek, amíg elismerték, és ugyanebben a helyzetben vagyunk az elektromágneses hullámok területén, és ne 
higgyük azt, hogy ezt nem tudják a nagyon okos, sikeres emberek, a világon. Ugyanis, ezt lehet mondani a nevét, Mark Zuckerberg, 
ugye a Facebook-nak az alapítója, most már mindenki azt használja, talán lehet így mondani reklám nélkül, azt mondta, hogy a 
kommunikáció jövője a telepatikus kommunikációban van. Ez egy döbbenet, telepatikus kommunikáció. Ami azt jelenti, hogy ezt a 
kommunikációt ő már középkorinak tartja, ami ezt az elektromágneses hullámok alapján, már most középkorinak tartja ő, és pénzt 
költ arra, hogy a telepatikus kommunikáció titkait megfejtse. És még melyik nagy cég költ évtizedeken keresztül, nem leteszi, 
hivatalosan költ a SONY. Évtizedeken keresztül rengeteg pénzt költ a telepatikus kommunikációnak a megfejtésére. Tehát egészen 
nagy cégek foglalkoznak azzal, hogy ez a kommunikáció, amit most használunk, az elektromágneses hullámokon alapuló 
kommunikáció már elavult. És valószínűleg ismerik a káros hatásaikat, nem buta emberek ezek, és elég sok intuíciójuk lehet, ha ilyen 
sikeresek lettek, mert azért általában, ha valaki nagyon sikeres, ilyen intuíciókon alapul, tehát nem logikus döntéseken, intuíciókon 
alapul. Vannak nagyon jó megérzéseik, és például a SONY és Mark Zuckerberg is ugyanazt látja, hogy telepatikus kommunikáció 
irányába kell továbbfejleszteni a mostani kommunikációnkat. Ami végül is egy kiút lehet ebből az egészségügyi zsákutcából, amiben 
vagyunk. Tehát rengeteg sok problémát okoz… 
Gyűrűsi József: De, Gábor, viszont már itt sincsenek titkaink, már itt se, akkor mi lesz akkor? Az agyunkba is bekutakodnak? Tehát 
akkor ez elképesztő… 
Varga Gábor: Nyilván akkor azt meg kell oldani a privát, azt, hogy privát legyen, vagy, hogy hogyan működjenek, még nagyon 
keveset tudunk, lehet, hogy ők többet tudnak róla… 
Gyűrűsi József: Miért most jelenleg bárki tudja védeni a privát szektorát? Senki nem tudja. Hát az e-mailek, az sms-eknek a tárháza 
bármikor, bármit tudnak rólad bármelyik percben. Hát ilyen már nincsen. Hát nincsen már magánélet. 
Varga Gábor: Hogy ha egy e-mailt küld az ember, akkor az olyan, mint hogyha kiplakátolná… 
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Gyűrűsi József: Ez az egyik, a másik meg ugye, a másik ennek a hozadéka, ennek a világnak, hogy ennek rengeteg áldozata lesz. 
Tehát nagyon sok áldozata lesz, mert, tehát ennyi embert ebbe a civilizált világba, mint most mi beszélünk róla, még soha nem 
veszítettünk el, pedig az orvostudomány valahol az egekbe jár állítólag, mégse lehet. Holott a diagnosztika is, tehát ott van, ahol van, 
és mégis ennyi embert, mindenki tudja a saját környezetéből ezt elmondani példák alapján, hogy mennyi embert, mennyi gyereket 
veszítünk el. A másik pedig ez az idiotizmus, már nem tudok mást mondani neki, mert ha mész a városba, nem látsz mást, mint a 
meggörnyedt embert, aki a telefonjával játszik vagy szórakozik, vagy akármit csinál. És már nincsen olyan hely, ahová be tudnál úgy 
lépni, hogy valakin nem ezt látnád. Tehát elképesztő ez a… 
Varga Gábor: Nyilvánvalóan olyan technikákat kell fejleszteni, amik ennek a káros hatás, és ennek a mértékét csökkentik, ugye te is 
népszerűsítesz olyan technikákat, amik károsításokat… én is népszerű gyógy-gombák területén is népszerűsítek olyan technikákat, 
amik csökkenthetik ennek, vagy megszüntetik ennek a káros hatásait, tehát ezek részmegoldásokat jelentenek. Ugyanakkor azt is kell 
látni, hogy az életünk minden területét ez behálózza ez a technológia, és jelenleg ezt tartják a legmodernebb technológiának. 
Ugyanakkor belegondolunk, ugye létezik egy olyan tudomány, tudományterület, ami vizsgálja idegen civilizációknak az üzeneteit. 
Miért nem fogtunk még elektromágneses hullámokon alapuló üzeneteket a világűrből, amikor több millió életnek kell, hogy létezzen 
(?:?:?:?:?:? 13.32) elavult a mostani technológia. Tudod, hogy miért merem ezt mondani? Mert nem én találtam ki. Ugye, amit én 
találtam ki, mindig azt mondják, hogy hát azt én találtam ki, nem. Ezt már megírták az egyik legkonzervatívabb európai gazdasági 
havilapba, az Economist-ba, évekkel ezelőtt. Hogy hát, hülyeség az idegen civilizációkat így kutatni, hogy elektromágneses 
hullámokat fogadunk. Hát mi van akkor, hogy ha teljesen más technológiájuk van, olyan fejlett, amiről azt se tudjuk, hogy létezik. És 
ezért nem tudjuk fogadni ezeket a jeleket, mert igazából tamtam dobokat akarunk fogadni, jeleket Afrikából, és nem ez kellene, a 
többire meg süketek vagyunk, azokra a jelekre, és lehet, hogy már ők rég bányásszák, hogy mi van a lelkünkben, a tudatunkban, csak 
mi nem látjuk ezt, mert nem tudjuk fogadni a kommunikációjukat. 
Gyűrűsi József: Másik, Gábor, meg az, amit még sokszor én sem, én vagyok zavarban, amikor, még például mondok egy példát. 
Tegnapi nap voltam egy helyen, és mellettem volt egy fiatal anyuka, egy 20 éves anyuka, aki ilyen zsákba föl volt kötve a kisbabája, 
és mellette itt közvetlenül telefonált. Szerettem volna odamenni hozzá, hogy figyelj ide, kislány, te el se tudod képzelni, most avval a 
kicsi babával mit tudsz elkövetni. Ott teszi megint hiperaktívvá azt a kisgyereket pillanatokon belül, holott egy kis nyugodtnak tűnő 
kisgyerek volt. Most azt akarom ebből kihozni, tehát, hogy egyszerűen az emberek nem is akarják hallani azt, hogy van ám ennek a 
nagy telefonálgatásnak, meg annak az infrastruktúrának komoly következményei. A másik pedig az, hogy én azt is megértem, hogy a 
szolgáltatóknak szolgáltatni kell, tehát ráadásul, amiket felépítettek tornyokat, az nem egy évre, meg öt évre tették föl, hanem ötven 
évre tették föl, tehát azt valahogy meg kell védeni, hogy az tovább tudjon szolgáltatni, és ami ugye Magyarországon ezt kihasználtak 
az, hogy a magyar ember itt nem foglalkozik jóformán semmivel, és ezért odateszik, ahova akarják. Tehát, többek között a 
templomtoronyra, nem zavarja egyáltalán, hogy alatta gyerekek vannak, vagy felnőttek vannak, mert van egy papír, amit lobogtathat, 
hogy a 63/2004-es rendelet, megfelelünk neki. Na, most ebből megint csak azt akarom kihozni tőled, hogy ezt az állapotot ezek a 
szolgáltatók szerinted meddig tudják fenntartani. 
Varga Gábor: Hát, nyilván gazdasági érdekek fonódnak hozzá, óriási gazdasági érdekek, és ahova gazdasági érdekek fonódnak, ott 
sohasem optimális a működése a rendszernek. Ez most egy releváns párhuzam, éppen a Volkswagen-botrány közepén vagyunk. 
Gondoljunk bele, a Volkswagen a világ legnagyobb autógyára. Tizenegymillió autót úgy eladott, hogy 20-30-40-szeres káros anyag 
kibocsátása van a hivatalosan mértnél. (Gyűrűsi József: A nagy németeknél, akik mindig vigyáztak a környezetre…) Erről, a németek 
szerint, tudnia kellett a német politikai felső vezetésnek is. Nem biztos, hogy Merkelnek, lehet, hogy csak a közlekedési miniszternek. 
Nem tudom, hogy mennyire folyik bele ő ebbe, elég szoros kapcsolatban van ott a felső vezetés az autóiparral. Ez azt jelenti, hogy a 
rendszer így, ahogy működik, így igazából rendkívül káros a társadalomra. Tehát nincsenek beiktatva, tehát vannak környezetvédelmi 
törvények, de ezek nem tudják megvédeni az embereket a káros anyagoktól. Tehát ez egy katasztrófa, ami ott történik. És ugyanez 
van az elektromágneses hullámok terén, az is egy szennyezés, az elektromágneses hullámok, ugyanúgy, ahogy a nitrogén-dioxid, vagy 
amit kibocsátanak ezek az autók. Amit kibocsátanak az autók, ugyanúgy ez egy szennyezés, és attól se tudták megvédeni az 
embereket, hiszen Németországban rendkívül népszerűek a Volkswagenek, az Audik, négyhengeres motoroknál úgy tudom, a 
legtöbbnél ez a probléma fennáll, hogy ami a szmogot létrehozza, azaz anyag kontrollálatlanul jut a levegőbe. Azért, mert nem volt 
hatékony vizsgálati előírás, ami ezt megakadályozta volna, hiszen rendkívül egyszerűen kiderült volna az, hogy beteszik a 
csomagtartóba a mobil mérőeszközt, a kipufogócsőbe teszik, és azt mérik. Egyébként egy német intézet csinálta ezt először, és 
felhívta az amerikai figyelmét, hogy nagy a probléma, nézzetek utána. És német… Amerikában tudott ez kibukni, nem is 
Németországban, ugyan németek vették észre, német intézet vette észre, tehát nem kell összeesküvés-elméleteket gyártani, hogy az 
amerikaiak a németek megtámadják(17.44), nem, a németek hívták fel, egy német kutatóintézet hívta fel a figyelmét az amerikaiaknak 
arra, hogy nézzetek utána, hogy valami nem működik. Nyilván azért, mert a német kutatóintézet lehet, hogy Németországban süket 
fülekre talált, mert mindenki falazott nekik. De nem, igazából a saját népüket csapták be ezzel és saját magukat, mert ők is beszívják 
ezt a kipufogót is… (Gyűrűsi József: A saját népüket is, meg végül is az egész világot, mert itt az egész világon csak Volkswagenek 
futkosnak) hát sok Volkswagen…(GYJ: az egész világot beszennyezték, de alapos módon) De erre nem volt szükségük, tehát így is 
sok pénzt kerestek volna, hogy ha megfelelnek a törvényeknek, tehát ez érthetetlen. Tehát, hogy ha nincs is szükség rá, akkor is 
megcsinálják, akkor az iparban, hogy ha meg tudják csinálni, ezért kontrollálni kell ezeket.  
Gyűrűsi József: És ez igazad van, tökéletesen ezzel a példával, hogy visszavetíthető ezekre az elektromágneses sugárzásokra is. Ezt 
is úgy mérik, egyszer majd, egyszer majd robbanik, de nem tudom, mikor lesz az. Másik pedig az, hogy ha visszatérünk ide a kis 
országunkba, ugye köszönet az Echo televíziónak, egyedül itt tudunk róla beszélgetni nyíltan és őszintén, mert itt lehet. Azon kívül 
sehol máshol nagyon nem, rajta kívül, ahol egy-két helyen megemlítetted. De igazából azok a tudósok, akik ebből az információnak 
az átadásából hiányoznak, azok most is sumákolnak, és ez a baj. 
Varga Gábor: Hát igen, ez jellemző az, hogy svéd kutatók kezdték el ezt vizsgálni, azok, akik kiléptek, mobilcégeknél dolgoztak és 
kiléptek a mobilcégektől, és nyugdíjas korukban így elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy milyen káros hatásaik vannak a különböző, 
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tehát nagyon sok titok van. Idézőjelben titok, ami megjelent tudományos folyóiratokban, de senki sem népszerűsíti, senki sem tud 
róla. Az egyik nagyon nagy furcsaság az, hogy miért van sokkal több melanómás Svédországban, mint Japánban. És ezt megírták a 
svédek, statisztikailag kimutatták, analizálták már tíz évvel ezelőtt, és mégse tudja senki. Egyetlen egy oka van, hogy kilencven 
megaherznél Japánban megállnak a rádióadók, fölötte nincsen. Nálunk meg száz, és száz megaherz körüli hullámok úgy tűnik, ezek a 
legkárosabbak, mert a fél hullámhosszú az másfél méter, és valahogy az emberi testtel ez rezonál, amikor alszunk, és az emberi test 
közepén a legerősebb, és ezért az emlőrák is ilyenkor gyakoribb, ezekben az országokban és a melanóma is a test közepe táján, 
ugyanis a csípőn, törzsön és a combon van a legtöbb melanómás megbetegedés ott, ahol legkevésbé ér minket a nap. Mindig mondják, 
hogy a fejen, az orron, a lábfejen, igen, ott is van, tehát a napfény is egy elektromágneses sugárzás, az is károsíthat, de a csípőn, 
törzsön és a combon van a legtöbb. Ami valószínűleg az elektromágneses hullámok hatására alakul ki akkor, amikor alszunk. És 
gyakrabban van a baloldalon, tíz százalékkal, mint a jobboldalon, azért, mert kíméljük a szívünket és tíz százalékkal gyakrabban 
alszunk a jobboldalon.  
Gyűrűsi József: És megint, itt visszaköszönnek a fémrugós ágyak, amik tulajdonképp még rezonál és felerősíti. 
Varga Gábor: Ezt megírták a svédek. Ki tudja ezt? Hol lehet ezt elmondani? A Kossuth Rádióba meghívtak öt évvel ezelőtt, de nem 
mertem elmondani, mert azt mondták, hogy ezt azért ne, azért mert az olyan 100 megaherz körül van. Technikailag meg lehetne 
oldani Európában, Amerikában, hogy 90 herznél megálljon, de nem csinálják, mert senki nem tud róla. Hogy ha lenne egy társadalmi 
visszhangja, és mindenki érezné a bőrén, hogy ez veszélyes, akkor valószínűleg keresztül lehetne vinni. 
Gyűrűsi József: Hát Gábor, én ezért harcolok itt ezen a csatornán, hogy ez így történjen már valahogy. Vagy legalább egyetlen 
politikusunk valahogy fölfigyeljen erre a nagyon fontos tényre, és ezért kezdtem az egész adást azzal, hogy ott van az ENSZ asztalán, 
csak ugye most migráns-kérdés az teljesen elnyom mindent, tehát megint attól félek, hogy ez a nagyon fontos dolog, és ez el fog 
sikkadni majd, mert van egy fontosabb, amit most meg kell oldani. Még egyet hadd mondjak, Gábor. Egy kicsit én szeretnék 
visszatérni a gyerekekre, megint csak. Most megdöbbentő papírt kaptam a kezembe. Eddig úgy tudtuk, tudtuk eddig is, hogy az 
autizmus óriási magas számban van jelen most már, ennek az elektromágneses sugárzásoknak, sajnos, köszönhetően. Na, most ami 
megdöbbent engem, éppen most tegnap kaptam egy anyagot, hogy minden ötvenedik gyerek közül egy már autista. Tehát ez egy 
óriási szám, ha belegondolunk, ez egy elrettentő szám, mert eddig olyan százalékosan meg tudtuk határozni, hogy a tól-ig, tehát mit 
tudom én, 1998-tól 2000-ig, mennyivel növekedett az autizmus száma, az is nagyon magas szám, mert közel 800%-osan. De az, hogy 
ötven közül egy már biztos autista, ez döbbenet. És ha erre sem kapja föl most, mondjuk éppen egy politikus vagy egy orvos, aki 
mégiscsak arra a bizonyos hippokratészi esküre kicsit oda tudna figyelni, vagy a lelkiismeretében benn lenne, akkor jó lenne, hogy 
most már legalább így el tudna indulni az egész. Szerinted erre van remény? 
Varga Gábor: Az autizmusról azt tudni kell, hogy autizmusról így önmagában nem beszélnek, hogy autista, hanem autistaspektrum-
rendellenességekről beszélnek, ami rendkívül széles spektrum. Tehát autista lehet egy olyan ember is, aki nem tud beszélni, nem tud 
kommunikálni, egyáltalán nem, nem szobatiszta, egészen addig, hogy egyetemi tanár. Csak nem érti meg az érzelmeket, nem tud 
szociálisan, bizonyos szociális kommunikáció bizonyos területein nem tud érvényesülni. Tehát ez rendkívül széles spektrum, és 
autizmus egy részénél tudják a genetikai hibákat is vagy sérüléseket is azonosítani, a többi részén nem. Tehát ez nagyon keveset 
tudunk még ilyen értelemben az autizmusról, azt viszont kiderítették az autizmusról, hogy a sejtek közötti kommunikáció az agyban, 
az agysejtek közötti kommunikációban zavar van. Tehát bizonyos területeken az agysejtek közötti kommunikáció nem úgy működik, 
mint ahogy kellene, de magasan funkcionáló autistáknál lehet, hogy erősebb, más autistáknál lehet, hogy sérült ez a kommunikáció, és 
nem megfelelően működik. Teljesen másképp működik az agyuk, és mondhatni azt, hogy ami megnyilvánul számunkra, ahogy 
viselkednek, az teljesen abnormálisnak tűnik, csak számunkra. Ezért rendkívül komoly rendellenesség… 
Gyűrűsi József: Gábor, letelt az időnk, bocsánat. Innen folytatjuk. Kedves nézők, nagyon szépen köszönöm önöknek a türelmüket. A 
legközelebbi viszontlátásig minden jót kívánok önöknek, az Isten áldja önöket! 

27. 2015.11.28. 
„SMS – csík”: Elérhetőség: 06-1-877-0500-as szám tárcsázása után 2-es, majd a 6-os menüpont. Bármikor hívható (SMS) 
Gyűrűsi József: Nagyon-nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézőink. Ez az Elektro Sokkk 
adásunknak az a fajtája, amikor a problémákról fogunk itt a professzor úrral majd beszélgetni, de mielőtt még ezt a mai adást 
elkezdenénk, én szeretném azzal kezdeni, hogy kedves nézők ugye hamarosan itt van a nyakunkon az ünnepek, és én megint már 
hallom a rádióba, televízióba, hogy a legnagyobb ajándékok megint a mobiltelefonok lesznek, a tabletek lesznek, meg a társaik 
lesznek. Ami meg egy kicsit megmondom őszintén a mi részünkről, meg az én részemről kicsit elkeserítő, azért mert ezeknek az 
ajándékoknak a zöme gyermekek kezébe fog kerülni, és olyan gyermekek kezébe, akiknek még nem kellene odaadni ezeket. Kedves 
nézők, épp ezért megint, nem megszakítva a hagyományokat, egy levélnek a felolvasásával szeretném kezdeni ezt a mai adásunkat. 
Ezt a levelet, megmondom őszintén, a Weisz Laci barátom tollából akad, ő küldte el nekünk ezt az egészet, onnan vettem ezt az 
egészet ki, és a levél a következőképpen hangzik. Egyébként, mielőtt még elkezdeném, ez egy teljesen átlagos ember, tehát egy 
anyuka írta ezt a levelet, tehát semmifajta olyan képzettsége nincsen, hogy ő neki ezt az elektroszmoggal foglalkozni kellene, tehát 
csupán a megfigyelés alapján íródott ez a levél, következőről szól. Szeretném nektek elmondani, tehát ez egy Kati nevezetű hölgyről 
van szó, azt a megrendítő élményt, amelyben részem volt a napokban, az egyik súlyos beteg családtagom betegsége miatt az utóbbi 
időben sajnos gyakrabban fordult meg az egyik budapesti kórházban, Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a kórtermekben szokatlanul 
sok a fiatal, megtudtam a kórházban és szerte az országban nagyon sok 20-25-30 éves fiatal, kapaszkodjanak meg, agydaganattal 
fekszenek bent. Fiatalok agydaganattal, kérdésemre, mi az oka ennek, egyértelmű választ kaptam, hogy igen, a mobiltelefonok, wifik 
és a társaik. Nyáron a fiam combján egy jókora vörös folt éktelenkedett, a bőrgyógyász messziről ránézett, írt egy valami krémet, ami 
semmit nem használt, mire rájöttem, hogy a fiam rendszeresen a nadrágja zsebében tartja az okostelefonját. Pont ott, ahol a sérülés 
látható, a vörös folt már a fél combját beterítette. Normális dolog ez? Az utcán, közlekedési járműveken minden fiatal kezében ott a 
mobiltelefon, ész nélkül nyomogatják a gombokat, fülükben pedig ott van az a kis vezetékes kütyü, amely folyamatosan sugárzással 
bombázza az egészséges szervezetüket. Kórháznak meg tele vannak agy- és hallójárat daganatos 20-30 éves fiatalokkal. Miért nem 
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vigyázunk a gyerekeinkre, ennyire vakok vagyunk? Hol vannak az orvosok, akik felvilágosíthatnák a gyerekeket az elektromágneses 
és a mikrohullámú sugárzások egészségre káros hatásairól, a mobiltelefonok ész nélküli használatáról, és hol vannak azok a szülők, 
nagyszülők, akik ennyire nem törődnek a gyerekeikkel, az unokáinkkal? Nem ők a legfontosabbak? Felelőtlenül tesszük tönkre a jövő 
nemzedékét, mi lesz velünk gyerekeink nélkül, és mi lesz velünk a világgal egészséges, életerős fiatalság nélkül? Kedves nézők, ez 
olyan, mintha én írtam volna, de hát még egyszer mondom, ezt teljesen kívülálló fiatal hölgy írta, aki egy kórházi tapasztalatok 
alapján szülte meg ezt a levelet. Kedves nézők, szeretném a mai vendégemet bemutatni önöknek. Vincze János professzor urat 
szeretettel köszöntöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. (Vincze János közben: én is köszöntöm a 
nézőket, és köszönöm a meghívást) Már nagyon régen volt itt, professzor úr. Nagyon régen volt már itt, kezdjük a levéllel, professzor 
úr, mit szól hozzá? 
Vincze János: Meg kell mondanom, hogy a levélnek a végkicsengésével tökéletesen egyetértek. (Gyűrűsi József: Igen.) Vagyis 
összegezve azt mondom, hogy nem vagyok meggyőződve, hogy az alattunk levő harmadik-negyedik nemzedék, ez alatt értem az 
unokáinkat, s dédunokáinkat, mert már ilyen is van, hogy ténylegesen a mobiltelefonok és a hozzá tartozó egyéb elektromos 
kütyüknek a hihetetlen módon történő elterjedése miatt meg fogják élni azt az életkort, amit mi itten megélünk. Tehát ezért értek 
egyet, mert hihetetlen módon károsítja az egészséget. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, egy másik, hadd hivatkozzak, egy nevet írtam föl ide, professzor Olle Johanssonnak hívják, ez egy 
svéd tudós, aki azt mondta, hogy a, kutatásai alapján mondta ezt, hogy a wifi öt generáción keresztül tud sterilizálni. Ehhez a 
véleménye, igaz lehet ez? 
Vincze János: Már ötven évvel ezelőtt a világ biofizikai kongresszuson megmondtam, hogy az ultrahangokat nem szabad használni 
az állapotos nők esetében, mert az ott lévő magzatot ez sérti. A nők esetében nem tudtam bizonyítani, de ma tudom bizonyítani a 
férfiak esetében, hogy ez igaz. A mi generációnknak, amikor húsz évesek voltunk, nekünk azt tanították, hogy körülbelül 200-300 
millió sperma található egy köbcentiben. (Gyűrűsi József: Igen.) A mai húszéveseknél 40-60 millió, tehát azért van ma annyi, hogy 
nincsen gyerekük, (Gyűrűsi József: Igen.), tehát meddő házaspár, mert tulajdonképpen nincs elegendő spermája a férfiaknak. Mi az, 
ami lényegesen megváltozott? A lényeges megváltozás az ultrahangozzák a hölgyeket, az alatt, amíg állapotosok. 
Gyűrűsi József: Hát meg a mobilsugárzás, tehát azért az (Vincze János: Így van.) most már merjük mondani azt, hogy a 
mobilsugárzás milyen problémákat okoz. Ugye van egy nagy problémám, professzor úr, hogy akár az iskolákba, akár egyetemi 
szinteken még mindig ott tartunk, és az orvosok is azért vannak ebben az egészből végül is kihagyva. Ott tartunk, hogy az ionizációs 
sugárzás, meg a nem ionizációs sugárzás között ugye az a különbség, hogy az egyik ugye képes elektron kiváltásra, egyebekre, és ez a 
kategória, tehát a mobiltelefon, még mindig ide a nem ionizációs sugárzás közé sorolják. Most ez így van a fizikai törvények alapján, 
de viszont a gyakorlat alapján a mobilsugárzásnak ez az iszonyatos nagy frekvencia által szelektált hatása már sokkal-sokkal nagyobb 
károkat csinál. Ugye a másik probléma az, hogy mindig folyamatosan hivatkoznak arra, hogy ez a mobilsugárzás csak kimondottan 
termikus hatása van megszabva, itt a határértékek, beszélünk majd róla. De viszont régóta nem erről szól a dolog, tehát amikor, ugye 
megyünk egy ilyen mobil átjátszó állomásos környezetbe, tehát lakóépületek közé, akkor ott soha nem arról panaszkodnak, hogy 
megemelkedett a láza, hanem arra panaszkodnak, hogy fája a feje, feszült, meg ideges, meg jönnek a különböző olyan szimptómák, 
amik valóban jelzik azt, hogy valami nem stimmel ott. Tehát, végül is erre kellene, professzor úr, én most valahogy reagálni azt, hogy 
miért nem megyünk bele abba, hogy a mobilsugárzás csak a józan paraszt ésszel belegondolva igenis, hogy problémát fog okozni az 
emberiség számára, de főképp a fiatalság számára. 
Vincze János: Tehát egyszer ez egy sugárzó energia. Sugárzó energia nem csak termikus energiává alakul át (Gyűrűsi József: Így 
van.) Ha beteszem a zsebembe, és felhívod a mobiltelefonomat, érzem, hogy mozog. Tehát, lehet én nagy zajba és nem hallom, de 
érzem, hogy mozog. Vagyis a sugárzó energia a mobiltelefon esetén átalakul termikus energiává, hangenergiává, elektromos 
energiává, tehát nem igaz, hogy csak termikus energiává. Most gondoljunk el, hogy ha ez a mobiltelefon azzal, hogy felhívtad elkezd 
mozogni, egy sejt, amelyik mindössze tíz mikron átmérőjű, ha elmozdul a mobiltelefon, ha egy sejtet érintene, az minimum száz 
métert repülne a levegőbe ettől az energiától, attól a mechanikai energiától, amit kap. Pont ez volt a kiindulópontom, hogy 
elhatároztam, hogy kéne valami olyan kísérletet kitalálnom, mint biofizikus, amellyel tudom bizonyítani a mobiltelefonnak a káros 
részét. Hosszú ideig gondolkoztam, mert sehogy egy mobiltelefont nem tudok bevinni egy emberbe. (Gyűrűsi József: Igen.) 
Tulajdonképpen az ideális ez lenne, hogy bevigyem a szív mellé, és lássák, hogy milyen kárt okoz. És akkor eszembe jutott egy 
következő érdekes kísérlet. Az embernek a nyála az egy viszkózus anyag, amelyet a nyálmirigyek termelnek, illetve a szájüregben 
lévő apró mirigyek, és a következőt találtam ki, hogy a mobiltelefont beteszem a szájba, te felhívsz engemet és én hallgatom három 
percig vagy öt percig, amit te beszélsz. Én végig a mobiltelefont a szájba tartom. A mobiltelefon előtt veszek mintát a nyálból, 
pontosan megállapítom, hogy mik vannak és utána is. Mit találtam a mikroszkóp alatt? A szájból apró sejteket. Tehát tessék 
megnézni, a mobiltelefont, ha szájba tettem, amit nem tudok bizonyítani, a bőrről leszedi a sejteket, már a száj nyálkahártyáját sérti. 
Tehát leszedi a szájnak a nyálkahártyájáról a sejteket. A nyálba nincsenek sejtek, a mobiltelefonozás után van. Tehát igazam volt, 
amikor azt mondtam, hogy ez a mechanikus energia olyan energiát hoz, hogy azok a sejtek nincsenek annyira kötve, mert hiányzik a 
kollagén rostok (Gyűrűsi József: Igen-igen.) a szájba, mint a bőr felületén viszont, de a bőrfelületen is kitaláltam, egy véletlen 
játszott közre. Feleségem nagyon dühös, mert kevesen tudják, hogy a nőknek kevesebb az érzékszervei, ez alatt értem a hő, fájdalom 
érzékszervei, mint a férfiaknak. A nő megfogja a fazekat a tűzhelyről és arrébb teszi, ezt én, ilyet nem tudok megcsinálni, de a 
feleségem figyelmetlen volt, és a forró víz ráömlött a két kezére és nagyon mérges volt, mondtam, hogy ezt most felhasználjuk 
kísérletre. Kérdezte, hogy hogyan? Mondom ezután, amíg meg nem gyógyul a seb, mindig csak az egyik kezeddel fogod a 
mobiltelefont, én beszélek veled és a másik kezedet minél távolabb tartod. Tehát ugyanaz a sérülés érte a forró vízzel (Gyűrűsi 
József: Mind a kettő egyformán.) a kezet, a bőrt, és ez egy bizonyos idő után elmúlik, nem jelent különösebb problémát. Minden nap 
ő is csak az egyik kezével telefonált, és ha telefonáltam neki csak azt a kezét használta, ezt soha. Azon a kezén, amellyel nem 
használta a mobiltelefont, sokkal hamarább begyógyult (Gyűrűsi József: Begyógyult a seb.) a bőr, mint ez. Tehát nézzük meg, hogy 
az a külső bőrtakaró, ami máshol már hallatlanul rezistens, mert eddig nem tudtunk bizonyítani, hogy ténylegesen ártalmas a 
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mobiltelefon, ez a sugárzás, most ezzel a kísérlettel ezt is tudtam bizonyítani. Tehát bárki kipróbálhatja, akinek van mikroszkópja, 
tisztelt kutatók, tessék kipróbálni, öt percig szájba tartani a mobiltelefont vegyetek a nyálatokról (Gyűrűsi József: Mintát.) mintát. 
Tegyétek be, tehát kenetet beteszed a mikroszkóp alatt és fogod látni a sejteket a mikroszkópon. Tehát tudjuk igazolni, igenis, bizony 
káros. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, döbbenettel hallgattam ezt, megmondom őszintén, mert ez valóban egy újdonság sőt, világújdonság. 
Másik, amire szeretnék visszatérni, na most, ha ezt a fonalat folytatjuk, akkor most egy felnőtt emberekről volt most szó. Nekem 
mindig gyengém a gyerekek, mert őket tesszük szépen lassan akarva, akaratlanul is ennek kiszolgáltatottá. A másik pedig az, hogy 
most már annyira agyament ez a világ, hogy most már egy éves, sőt, van egy kísérlet, ami hat hónapos gyereknek már ott volt a iPad 
előtte, és azzal játszott a gyerek, mert tetszett neki, ahogy mennek ott a képek, tehát nem tudom még mennyire butul ez a világ el, de 
annak a kisgyereknek, amikor nincs benőve a kis feje lágya, akkor a kis ő agya egy ilyen iPad, ami sugároz, tehát tudjuk mérni 
folyamatosan, hogy milyen másodpercenként ad nekünk impulzusokat. Az a kis agyával akkor ő neki mit csinál ott, professzor úr. 
Vincze János: Tehát mindenféleképpen káros, különösen az agy esetében, mert az összes idegsejtnek létezik elektromos potenciálja. 
Ugye ez olyan 70-90 millivolt. Egy mobiltelefont, ha egy kinyitott idegsejtre, tehát fölmetszem és ráteszem, a mobiltelefon az idegsejt 
sejthártyáját, a hártyát, ami tulajdonképpen hihetetlen fontos, mert ez viszi tovább az információt, a sejthártya és utána szinapszisok. 
Elszakad az idegsejtnek a membránja, és ezt kevesen értik meg. Vagyis normál körülmények között az embernek ötven éves kora után 
kezdődnek az ilyen sejtek elpusztulni maguktól is, már az idegsejtek nem osztódnak, és tulajdonképpen amennyivel születünk, 
majdnem annyival is halunk meg, tehát kivéve néhány tízezret vagy százezret, de hát 175 milliárdunk van, és ez nem számít, de az 
nem mindegy, hogy ez hány éves korba kezdődik. Fél éves korban kezdődik, vagy ötven éves korba. Emiatt rosszabb lesz a tanulás, 
rosszabb lesz az asszociációs-képesség, és ténylegesen az átlagos életkor sem növekszik. Nagyon kevesen hiszik el a következőt, mert 
ilyen statisztikákat nem vagyunk hajlandók létrehozni és kimutatni. (Gyűrűsi József: Utána meg tudomásul venni.) 1940 előtt az 
emberek átlagéletkora gyakorlatilag majdnem megegyezett a mostanival. Ha kiveszem a háborúkból következő (Gyűrűsi József: 
Következményeket.) elhalálozásokat. Tehát azok, akiket nem értek a háborúk, azok majdnem ugyanannyit éltek, mint ma. Miért? 
Gondoljuk el, több mint tízezerszeresre növekedett a háztartásokban a különböző elektromos készülékek és ennek a terhelése. Nem 
változott a húsleves, amit eszünk, nem változott a kenyér, csak legfeljebb rosszabb lett, mert adalékot tesznek bele, víz satöbbi. Tehát 
az elektromos terhelése, sugárterhelése az, ami a lakásoknak sok ezerszeresére növekedett ’45-höz viszonyítva. Hát ’45 előtt a lakások 
többségében még villany, világítás sem volt. Gondoljunk bele. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, én még kicsit lovagolnák ezeken a gyerekeken. Azért mert kedves nézőknek itt már egy párszor 
megemlítettem, mert, hogy van két, illetve két professzor megint, ez Izraelben. Úgy hívják, hogy Wiesmann Intézet, nem tudom, 
tetszett-e róla hallani, ahol már két ilyen elég komoly nagy dolgozatot megjelentettek a Natureben, ugye az egyik legnagyobb 
egészségügyi lapban, aminek az volt a lényege, hogy azok az édesanyák, akik naponta két órát telefonálnak, áldott állapot 
időszakában, vagy olyan környezetben tartózkodnak, ugye most a mobiltelefonokról beszélünk, de számtalan termék van már, ami 
ugyanezt tudja. Tehát a wifiktől elkezdve satöbbi a wlanokig. Tehát aki olyan környezetben tartózkodik, annak a megszületett 
kisbabája elkerülhetetlen, hogy ne legyen viselkedészavaros. Na, most ez a viselkedészavaros, ha beszélgetünk egy tanárral vagy egy 
igazgatóval, iskolaigazgatóval, az vissza is igazolja, hogy az osztályoknak közel 65-70 százaléka már igenis, hogy viselkedészavaros. 
Most ez a viselkedészavaros gyerekekkel olyan különösebben nincsen kivételezés, tehát annyi, hogy az egészet, hogy a normális 
gyerekekkel is befolyásolják, tehát ugye itt beszélgettünk az oktatásról, meg sok minden másról, mi lesz ennek a következménye? 
Tehát akkor ezek a gyerekek olyan hátrányos helyzetből fognak indulni, hogy az elképesztő az életben. 
Vincze János: tehát 1945 után egy kétezer fős iskolában, tehát egy hatalmas gimnáziumban, úgyszólván nem ismerték a diszlexiát, 
diszgráfiát és ilyen. Ma a különböző ilyen fogyatékosságok egy normál iskolában, tehát normális gyerekeknél, eléri a 8-10 százalékot. 
És igenis, én azt állítom, hogy ez ennek köszönhető. (Gyűrűsi József: Igen.) Mert ezeknek a központja az agyban található, és pont 
ezek a központok sérültek, anélkül, hogy észrevennénk. Tehát nem ez nem abban a másodpercben kell a sérülést észrevenni, távlatilag 
lesznek problémák, óriási problémák lesznek. Meg fogják tiltani az összes elektromos kütyüknek az iskolába, az osztályba lévő 
használatát. El fogunk jutni ide, 25-30 év múlva el fogunk oda jutni. Mert akkorra már el fogják hinni ezeket a kísérleteket. A 
tudomány mindig évtizedekkel azelőtt jár. Hát, ha megnézik, legtöbb szakembernek, ha megkérdeztem ilyen volt-e a kongresszuson, 
kinek van a hálószobájában televízió, a kongresszuson az ott lévő szakembereknek a hálószobájában nincsen televízió. (Gyűrűsi 
József: Igen.) A mobiltelefont kinn tartják, valahol az előszobában. Nekik éjszaka nem lehet, semmilyen számítógép ott nincsen. 
Tehát látjuk, hogy ezek a szakemberek nem csak hiszik, saját területükre, saját családjukra alkalmazzák is, míg a többiek nem. 
Mobiltelefon ott van mellette az ágyán. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, visszaigazolom, amit ön mond, mert most volt nemrégen egy UNICEF-nek volt egy kongresszusa, 
ahol az indonéz gyermekvédelmi, illetve miniszteri rangban van az a hölgy, aki azt mondta, hogy most jövőre, tehát 2016-tól, az 
összes iskolában meg fogják tiltani a mobiltelefonnak a használatát. Az összes iskolákba, ahol eddig wifik voltak kialakítva, 
mindenhol át fogják alakítani vezetékes telefonná. Tehát ugye, mi ebben az országban már jó régóta mondogatjuk, meg harcolunk, 
idézőjelben mondom, azért, hogy az iskolákból tiltsák ki a wifiket, mert ugye tessék elképzelni, naponta 4-6 órán keresztül a gyerekek 
kapják ezt az elektromágneses sugárzást. Tehát nagyon-nagy az expozíció időszaka és ennek a következménye az lesz, hogy feszült a 
gyerek, meg ideges a gyerek, meg nem lehet vele kezelni a gyereket. Tehát nagyon-nagy a probléma, professzor úr, csak egyet nem 
értek, hogy a mi tudósaink, meg a nemzetközi szinten is természetesen értendő, akkor miért nem beszélnek, miért nem segítenek az 
orvosoknak? 
Vincze János: Következő dolog van. Magyarországon négyszáz akadémikus van. Azt nézd meg, hogy egy nap hány másodpercet kap 
egy akadémikus, legtöbbször semmit. Tehát ő hiába tudja, hiába mondja el, hogy ez van, amikor egyszerűen be se hívják a 
televízióba, az újságokba meg sem jelenik. Nézz meg egy huszonnégy oldalas újságot, ha abban egyetlen egy akadémikus elmondja 
ezt. Tehát akadémikusok, kutatólaboratóriumok semmit, nem tudnak megszólalni, mert az újság csak a negatív hírekre hajlandó a 
média ugrani. Nem hajlandó arra ugrani a tanulásra, a munkára, és amit ezen eredmények elmondanak. Semmilyen médiában nem 
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tudom elmondani, legfeljebb te ide elhívtál és akkor el tudom mondani ezt a kísérletet. (Gyűrűsi József: Sűrűbben fogom.) Hallottál 
valakit, hogy valaha elvégezte a szájába a mobiltelefonnal? Senki. (Gyűrűsi József: Ez újdonság volt.) Megnézte valaki utána a 
mikroszkópon? Senki, az egész világon hét milliárd ember van. Hiába csináltam meg, hiába írom meg a saját könyvembe, senki el se 
olvassa. Könyveimet nem tudom eladni, (Gyűrűsi József: Rajtam kívül.) tehát ennek következtében érthető. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, annyit azért most már az alagút végén egy fénysugár, hogy, ezt megint a kedves nézőknek már 
elmondtam, hogy ebbe az évben, májusában, tehát 2015 májusában 54 ország, tehát 54 ország 190 tudósa igenis, hogy most már 
odavert az asztalra, és kiválogattak kétezer lektorált olyan anyagot, ami valóban bizonyítja ezt, amit ön is mondott, hogy valóban a 
szervezet milyen formában tud reagálni ezekre. És ebben azt kérik, hogy a WHO, tehát most már vegye föl a 2B besorolás helyett a 
2A-ba, tehát nem lehetséges rákkeltő ágens, hanem igenis, hogy rákkeltő ágens. Most ugye ezt letették az ENSZ asztalára, ezt a 
dokumentációt, ahol foglalkozni kellene vele, de most ugye ez a migráns világ meg megint ugye el fogja sikkasztani ezt az egészet, 
megint az a lényeg, hogy a gyerekeinket most megint ebből, majd az elővigyázatosság-elve alapján ki fogjuk hagyni megint egy 
darabig. 
Vincze János: Az a nagy baj, hogy minden kérdésbe nem a megelőzés a fontos, hanem utána, tulajdonképpen, amikor bekövetkezett a 
baj, akkor próbálunk orvosolni. Vagyis nem a terrorizmus megelőzése volt a hangsúly, hiába mondod, nem egy nem szervezett 
tüntetésnek a megelőzése a fontos, hanem miután bekövetkezett és bekövetkezik a baj, akkor. Na, ez van az orvostudományban is, 
mert ez ugye szorosan kapcsolódik. Arra nem adnak pénzt sehol a világon, mert a legnehezebb azt megmondani az orvosnak, mikor 
ott áll vele szemben egy személy, hogy egészséges. Ekkor kell a legtöbb vizsgálatot elvégezni. De, hogy erre egyáltalán nem adnak 
pénzt, arra adnak pénzt, hogy beteg. Hát igen, de a betegség, annak már volt ok és létrejött. Tehát valahol ott kéne megváltoztatni a 
szemléletet, hogy ténylegesen azokra a kutatásokra, amit elérnek a különböző szakemberek, és elősegítik az egészség, illetve az 
élethossz meghosszabbítását, hogy ezeket támogassák. Szó sincs ilyenekről. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, sajnos letelt az időnk is, úgyhogy ennyi volt a mai nap. Kedves nézők, én megint, amivel kezdtem, 
szeretném ezzel befejezni a mai adásunkat, hogy itt lesz a karácsony, amihez kívánok szeretettel legjobbakat önöknek és boldog 
karácsonyt mindenkinek. Ne a telefonok, ne ezek a kütyük legyenek az elsődleges ajándékok, mert higgyék el, az nem az egészséget 
fogja szolgálni. Anélkül is lehet, higgyék el, élni, a gyerekeket meg lehet tanítani sok minden másra azonkívül is. Kedves nézők, én 
nagyon szépen köszönöm önöknek a mai türelmüket, figyelmüket. A legközelebbi viszontlátásig vigyázzanak magukra, és nagyon jó 
egészséget kívánok mindenkinek, az Isten áldja önöket. 

28. 2016.01.30. 
„SMS-csík”: Elérhetőség: 06-1-877-0500-as szám tárcsázása után 2-es, majd a 6-os menüpont. Bármikor hívható 
Gyűrűsi József: Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket kedves nézőink. Ez az Elektro Sokkk 
adásunknak az a fajtája, amelyiket úgy hívjuk, tematikus része. Tehát amikor az okokról fogunk beszélgetni, és én bele is vágok a mai 
nap folyamán, de még mielőtt azért belevágnánk, egy nagyon fontos szeretnék mondani önöknek kedves nézők, hogy 2016-ra is 
megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ugyanúgy folytatjuk, mint ahogy tavaly. Ami azt jelenti, hogy minden hónap szombatján, tehát 
minden hónap szombat tizennégy óra harminc perckor fog kezdődni az Elektro Sokkk műsor, és a hét, illetve a hónap utolsó 
szombatja, illetve vasárnapi megismétlése pedig az a bizonyos tematikus rész lesz továbbra is, tehát 2016-ban is. És ezt nagyon 
szépen köszönöm az Echo televízió vezetésének, hogy ezt tudták nekünk nyújtani erre az évre is. És kedves nézők, megígérem 
önöknek, hogy ebben az évben is mindent elkövetünk azért, hogy önöket korrektul, tehát a tényeknek megfelelően tájékoztassuk 
azokról, amit ezelőtt három vagy négy évvel elkezdtünk. A másik pedig, nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai napi vendégünket, 
Vincze János professzor urat. Szeretettel köszöntöm, professzor úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És kedves 
nézőink, hadd mondjam el, hogy azt hiszem novemberben volt itt utoljára professzor úr a vendégünk, és nagy sikere volt, mert nagyon 
sok telefont, e-mailt kaptam, hogy a professzor urat hogyan lehet elérni. Hol lehet megkapni a könyveit, ezt már megbeszéltük, én 
válaszoltam is tisztelettel, becsülettel mindenkinek. És szó szerint mondom, ilyen kívánságra kérték, hogy a professzor úr megint 
legyen a vendégünk. Tehát, így lett aztán ilyen gyorsan újra ismétlése a találkozásunknak. Professzor úr kedves, megmondom 
őszintén, én személy szerint is nagyon örülök, hogy ön a vendégünk. Megmondom miért. Mert én ezt sokszor mondtam itt az 
adásokban is, meg adáson kívül főleg, hogy a mi problémánk, tehát amit mi itt felvetünk, most már harmadik vagy negyedik éve 
problémákat, annak az egyik gátló tényezője az, hogy két fontos szakma érintett ebbe a mi dolgainkba. Egyik a műszaki ember, tehát 
az elektromérnök, műszaki mérnök, egyebek. Akik aztán ezt az egész technológiát, az a feladata, hogy csinálja. A másik pedig az 
orvoslás, tehát a gyógyítók. És ugye az orvos nem foglalkozik a műszaki résszel, tehát a fizikával. A műszaki ember pedig nem 
foglalkozik az egészséggel. Na, most a kettő között aztán elveszett itt az információ, és ezért nagyon nehéz megszólítani az 
embereket, és megszólítani azokat a korosztályt, de főképpen akik most ezt a, én úgy szoktam mondani, hogy aki most az igát húzza, 
tehát azt a fiatal korosztályt, meg az annál fiatalabb korosztályt. Mi próbálkozunk az idősebbeken keresztül, ezt a megszólítást 
megtenni, de nagyon-nagyon nehéz. És az egyik fő okában én ezt látom, professzor úr, hogy valóban, a két szakma egymás között 
nem beszélget. De én azt mondom, miért is beszélgetne, nem az a feladatuk. De viszont ezt szeretnénk áthidalni, többek között az ön 
biofizikai tudományával, tudósságával. És ezért nagyon örülök, professzor úr, hogy ön is most megint ebben a vendégünk, és 
valószínűleg ebben az évben még egy párszor meg fogom hívni, mert önnel lehet erről beszélni, mert tudjuk, hogy mit beszélünk. Na, 
most ebben szeretném a segítségét megint kérni, professzor úr, hogy ezt a fizikát, meg az orvoslást valahogy egy kicsit közelebb hozni 
egymáshoz. Ebben valami véleményt mondani, azt hogy, hogyan tovább, hogy ez a fizika és az orvoslás valahogy össze tudjon jönni. 
Prof. Dr. Vincze János: Köszönöm szépen a meghívást, és az újév kezdetén sok szeretettel köszöntöm a tv nézőket is. És ez a kérdés 
nem olyan egyszerű, mert mondok egy nagyon régi példát. Amikor végeztem, akkor Erst Jenő akadémikus, azt mondta, hogy 
biofizikát úgy lehet művelni, ha minden orvos elvégzi a fizikát is… 
Gyűrűsi József: Jó lenne… 
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Prof. Dr. Vincze János: …és bármely fizikus elvégzi az orvosit is. Több mint húszan beiratkoztunk, akik orvosok voltunk, és én 
egyedül végeztem el, mert tulajdonképpen az első év a matematikai ismeretei, fizikai ismeretei olyan nehézséget okoztak hat év 
orvostudomány után, hogy bizony nem sikerültek a vizsgák. Akkor ne csodálkozzunk, hogy ma ugyanez a szakadék van, mert… 
Gyűrűsi József: Megint a matek… 
Prof. Dr. Vincze János: … gondoljuk el, hogy ha egy műszaki embert arra kényszerítenénk, hogy egy anatómia vizsgán átmenjen, azt 
a sok tízezer szót, latin kifejezést megtanulni. Tehát nemcsak magyarul, hanem tulajdonképpen latinul, hát kicsi a valószínűsége 
szintén, hogy mondjuk egy huszonötös csoportból, jó ha egynek talán sikerülne. De hat évet kéne utána járnia, és az a kérdés, hogy 
ténylegesen van-e konkrét haszna. Például anyagi haszna van? Nem. 
Gyűrűsi József: Nem, semmi. 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, semmivel sem kaptam több fizetést, mint azok, akik tulajdonképpen nem végezték el. Tehát, itt van egy 
nagyon lényeges, a szakadéknak egy magyarázata, hogy az orvos azért nem hajlandó elvégezni a műszaki egyetemet, mert nem fog 
kapni semmit. Sőt, azalatt még kevesebbet fog keresni, mert el kell menni vizsgákra, tanulni kell, ugye, és fordítva is igaz.  
Gyűrűsi József: És akkor már minek… 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, hogy ha a társadalom az ilyen határterületen dolgozókat, azok akik több egyetemet elvégeznek, tehát 
felsőfokú intézményt, azt nem jutalmazza kiemelten, ezt a tanulást, akkor ezért van az, hogy nem beszélnek egymással. És nem csak 
az, nem is értik egymást. Tehát, ha… 
Gyűrűsi József: Nem is érti abszolút… 
Prof. Dr. Vincze János: Tulajdonképpen, bemegyünk a mérnöki egyetemre, és leteszünk oda akármilyen orvosi szakkönyvet vagy egy 
belgyógyászati szakkönyvet, ebből van ugye a legtöbb szakorvos, egyszerűen már az első oldalaknál azt mondja, hogy ne vegyék 
rosszan, nem értem. Fordítva, hogy ha egy orvoshoz beviszünk egy harmadéves műszaki egyetemi könyvet, azt mondja, hogy semmit 
sem ért. Sem a rajzokat nem érti, sem az összeköttetést, semmit. Tehát, itt van a nagy probléma, hogy ténylegesen, ha két szakma 
között olyan óriási a szakadék, és nem csak nálunk, ez egész világviszonylatban jellemző, hogy emiatt nem tudjuk meggyőzni őket 
eléggé. 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Van még egy harmadik része ennek a dolognak, a média. 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Nézzük meg, hogy a média a nagy hírekre, ami különösen negatív hír, arra reflektál. 
Gyűrűsi József: Csak arra. 
Prof. Dr. Vincze János: Tulajdonképpen nem fogja fel, hogy ez nem egy negatív hír, ebben benne élünk, amelynek állandóan nagy a 
kára. Vagyis, hiába mind mondjuk, hogy százhúsz évig élhetünk, és azért halunk meg 60-70-80 éves korban, mert annyi stressz, annyi 
különböző káros perturbáció ér minket, hogy egyszerűen az adott pillanatban a szervezet nagyjából kivédi a saját mechanizmusaival, 
vagy segítő mechanizmusokkal, külső … 
Gyűrűsi József: Igen-igen. 
Prof. Dr. Vincze János: … behatással, gyógyszerekkel orvosok. De ténylegesen a végéről csökken. Én azt mondom, ha valaki átment 
egy műtéten, öt évvel kevesebbet él. Ha valaki azzal, hogy influenza-járványt kapott, egy védőoltást, azzal is már az életkora csökken. 
Ha keresztülmegy(07.52) az influenza-járvány, még tovább csökken. Tehát nézzük meg, hogy kicsi gyerek kortól, hány baleset van… 
Gyűrűsi József: …össze…(07.56) 
Prof. Dr. Vincze János: Hány apró ilyen, amit nem is veszünk észre, közben a mi szöveteink, szerveink megjegyzik ezeket, 
memorizálják, és ezért öregszünk sokkal gyorsabban, mint ahogy azt a biológiai létünk lehetővé tenné. És gondoljuk el, hogy 
mennyire benne élünk ebben az elektromosságban, minden, ami körülöttünk van. 
Gyűrűsi József: Elkerülhetetlen… 
Prof. Dr. Vincze János: Sőt, most már ami rajtunk is van, az is ugye elektromosság, és ehhez a szerveztünk nem volt alkalmazkodva. 
Hát az élet négy milliárd éve jelent meg a földön, és gondoljuk el, hogy a tizennyolcadik századba még semmilyen elektromos 
készülék nem volt. 
Gyűrűsi József: Hát igen, most tettük a 25 év alatt a nyakunkra. 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, ez jóindulattal 200 éves, 250 éves. Nem tudott a szervezet alkalmazkodni, nincsenek meg a megfelelő 
érzékszerveink… 
Gyűrűsi József: Receptoraink, igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Hát gondoljuk el, hogy, hogy a rádióhullámokat nem halljuk. Ráültetjük a hanghullámot, és azt ugye a rádió 
leszedi… 
Gyűrűsi József: …moderálja (09.03)… 
Prof. Dr. Vincze János: … és mi ugye azt a hanghullámot halljuk. Nem a rádióhullámokat halljuk, nem halljuk. Hát az 
elektromágneses hullámoknak egy olyan szűk tartományát észlel a szemünk, hogy az hihetetlen, tényleg, borzalmasan kicsiny részt. 
Gyűrűsi József: És ami kellene, azt meg nem… 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, itt van a probléma, hogy ebben benne élünk, azt hisszük, hogy ez, mert nem történik semmi, és ez nem 
igaz. Tehát ez, ez nem igaz, és ez, ezért ugye, hogy mondjam úgy, úgy tűnik számodra, hogy esetleg nem is hallják meg, amit 
mondasz. 
Gyűrűsi József: Hát ez a legnagyobb baj… 
Prof. Dr. Vincze János: De az előző adásból, ugye… 
Gyűrűsi József: … ez a legnagyobb baj… 
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Prof. Dr. Vincze János: amint mondtad, azért csak jó néhányan megpróbáltak telefonálni, e-mailt küldeni, tehát csak meghallják. Ők 
majd elmondják tovább a saját családjukba és az ismerősökbe. Tehát, azért nem szabad feladni. Hát gondoljunk arra, hogy egy 
szakember egy készüléket, például a computeres tomográfot, hogy fölfedeztük. Computeres tomográfnak… 
Gyűrűsi József: Amiben része volt. 
Prof. Dr. Vincze János: … a teljes felfedezése, az több évtizedes munkának a folyamata volt, tehát lépésről-lépésre. És amikor 
legelőször kezdtük magyarázni a mágneses rezonanciát, olyan tudományos előadásokat tartottunk, hogy egyszerűen a televízióba el se 
lehetett mondani, senkit nem érdekelt. Csak az orvos kongresszuson lehetett, biopszia(10.29) kongresszusokon elmondani. Ma 
mindenki sorba áll a mágneses-rezonancia készülékeknél. 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, látjuk, hogy milyen haszna lett annak az ötven éves folyamatnak, ami akkor kezdődött el, miután én 
elvégeztem az orvosit, és tart mind a mai napig. És ezeket fejlesszük tovább. Tehát, ne várjuk el azt, hogy az egészség jobbítása, az 
egy nap alatt megjöjjön, nem. 
Gyűrűsi József: Azzal tisztában vagyok, professzor úr, csak van egy problémám, hogy ha most egy orvossal beszélek, akkor zavart 
okoznak az embereknek a fejében, ez a kettő szakma. Mert ha egy orvossal beszélnek, az orvos azt mondja, az hülyeség. Ha beszél 
egy műszaki emberrel, az szintén azt mondja, hogy hülyeség, pedig fizikából tanítani kellene neki, valahogy tudnia kellene neki, csak 
megzavarja ez az ionizációs, meg nem ionizációs-sugárzásoknak az összevetése. Tehát, tulajdonképpen, még egyszer visszatérve, az 
emberek fejében okoznak, mind a kettő szakma, zavart. És akkor jövünk itt mi ketten, itt a televízióban elmondjuk azt, hogy márpedig 
nagy a baj. És azért nagy a baj, mert a gyermekeinket meg szépen lassan beletaszítjuk ebbe az egészbe. És hadd mondjak egyet, 
professzor úr, azt hiszem, nem tudom mondtam-e itt az adásban már, hogy van egy svéd professzor, Ole Johanssonnak(11.44) hívják, 
a Karolinska Kórháznak az egyik professzora, aki azt mondta, és ezt bizonyította, hogy öt generáción tud ártani, sterilizálni a wifi, 
tehát öt generáción keresztül. Most erre egyébként rákapott az angol egészségügyi miniszter, mert kiadta az összes munkatársának, 
hogy ezzel az intézettel vegye fel a kapcsolatot, és ha ez valóban így van, akkor tegyék meg az intézkedéseket, hogy az embereket 
valóban, megfelelőképpen tudjuk tájékoztatni. Tehát, a világban elindult egy nagy forrongás ezzel kapcsolatosan, hogy valóban a jövő 
generációit megmentsük, de itt, nálunk mintha megint le lenne zárva a határ, és nem érne ide. Mi itt mondjuk, aztán mi, mi maradtunk 
itt egyedül, akik mondják ezt az egészet, vagy olyanok mondják, akinek tényleg nem kellene. 
Prof. Dr. Vincze János: Szóval, mindig kell egy váratlan áttörés. Gondoljunk arra, most éppen fel fogok olvasni itt egy, egy levelet. 
Ennek az az érdekessége, hogy Angliából kaptam… 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: …és szorosan kapcsolódik a témánkhoz. Mégpedig azért, mert egy régi barátom itt volt, most karácsony és 
szilveszter alkalmával a rokonoknál, és akkor beszélgettünk hosszasabban egy délutánon, és akkor megkértem, hogy nézze meg, 
Angliában él, hogy ott konkrétan mi a helyzet ezzel az átjátszó állomásokkal, és hogy mi történik. Angliában tudni kell, hogy nagyon 
régi törvények is hatályba vannak, és elég nehezen lehet átvinni… 
Gyűrűsi József: …modernre… 
Prof. Dr. Vincze János: …az egész olyan törvényt, ami az egész lakosságot, tehát az egész országra érvényes lenne. „Kedves János! 
Újévkor, amikor Budapesten találkoztunk, arra kértél, hogy mi a helyzet a mobil átjátszóállomásokkal Angliában. Datchetben, ahol te 
is laktál 2012-ben” Datchet, ez a Windsor királyi kastélytól nyolc kilóméterre van… 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: … tehát, egy vonat megy Londonból, és Windsorban van a végállomás, tehát az utolsó előtti végállomás, ez 
egy kisváros, és itt laktam tulajdonképpen… 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: … „2012-ben, mikor Angliában voltál, polgármesteri hivatal érdeklődésemre azt válaszolta, hogy nincs 
általános törvény.”  Tehát látjuk, Angliában nincs általános törvény. „De minden helység saját maga határoz. Náluk – tehát 
Datchetben – a helységen kívül lehet elhelyezni átjátszóállomásokat – figyeljük meg, Decsedben nincs egyetlen egy átjátszóállomás – 
ötszáz méterre bármely lakott háztól. Fordítva, ha valahol egy ilyen átjátszóállomást elhelyeztek… 
Gyűrűsi József: Nem lehet építeni… 
Prof. Dr. Vincze János: … akkor annak a közelébe, tehát ötszáz méterre, nem adnak engedélyt… 
Gyűrűsi József: Építeni. 
Prof. Dr. Vincze János: … lakóház építésére.” Tehát, hiába tiéd a terület kétszáz méterre, oda te nem építhetsz, ha azelőtt megadták, 
ugye, az átjátszóállomásra az engedélyt. Tehát, később nem tudsz közelebb menni. Tehát, nézzük meg, egy kisváros Angliában, most 
konkrétan tudjuk azt, hogy ötszáz méterre lakóterülettől átjátszóállomás nincs. 
Gyűrűsi József: Tehát, a védvonal be van tartva. 
Prof. Dr. Vincze János: De fél kilométer. Itt, Magyarországon… 
Gyűrűsi József: Ahova akarja… 
Prof. Dr. Vincze János: … ilyenről szó sincs. 
Gyűrűsi József: Ahova akarja. 
Prof. Dr. Vincze József: Viszont azt meg kell értenünk, a mi országunkba viszont egy törvényt hozni, az aránylag nagyon könnyen 
megy. Sokkal gyorsabban határoz a Parlament és, amikor eljut odáig, és azt sokkal egyetemlegesebben betartják. Tehát gondoljuk el, 
amíg Angliába ebből lesz majd egy álatlános törvény, nálunk, tételezzük fel, hogy pont ez az adás miatt és még hasonlók miatt a 
Parlamentbe bekerül. 
Gyűrűsi József: Istenem, ezen imádkozom… 
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Prof. Dr. Vincze József: És a Parlament egyből dönt, és itt nagyjából, tehát belép a törvény. El nem tudjuk képzelni, hogy 
Magyarországon általában a törvények sokkal gyorsabban lépnek, egy idő után, be, mint valóságban, a nagy országokban, ahol sokkal 
nehezebb. 
Gyűrűsi József: Miért, ennyivel rugalmasabbak vagyunk? 
Prof. Dr. Vincze József: Mindegy, hogy Németország, Franciaország, Anglia, az Egyesül Államok, ahol minden államban más és más 
törvény van, Oroszország. Tehát, a nagy országokban általában jóval nehezebben, még akkor is, ha látszatra egy adott pillanatban 
előrébb vannak technikailag, gondolkodásmódban vagy valami, nem jellemző az egész lakosságra. És a magyar lakosságon belül, 
tehát általában könnyebb a törvényt bevinni. Tehát ezt, sikerült a pillanatnyi törvényt, azt a kilencvenes évekbe vittük be az Akadémia 
segítségével, azóta nem történt módosítás. Eltelt húsz év, megvan a valószínűsége annak, ha sikerül az Akadémiánál a Biofizika 
Bizottságot meggyőznünk, hogy a törvényt esetleg átírják, s egy-két év alatt váratlanul megváltoznak a törvények. Mert itt egy olyan 
probléma van, hogy pillanatot mérnek, mi pedig azt állítjuk, hogy időtartamra kell vonatkoztatni. 
Gyűrűsi József: Ez az egyik, igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Hát miért az ember ebbe ott ül a lakóházba huszonnégy órán keresztül. 
Gyűrűsi József: Így van. 
Prof. Dr. Vincze János: Nemhogy most ebbe a másodpercbe… 
Gyűrűsi József: Éveken keresztül… 
Prof. Dr. Vincze János: …kimérem ez az értékhatár alatt van, és nem érdekel az, hogy az adott személy a saját lakásában huszonnégy 
órán keresztül tartózkodik, éveken keresztül. 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: Tehát, itt van az alapvető dolog, hogy ez a minimális inger, amely akkor ugyan nem bizonyíthatóan káros, de 
hosszútávon az időben viszont káros. 
Gyűrűsi József: Professzor úr, ugye tudjuk, mert volt rá részünk, volt részünk benne, ugye nálunk sajnos, most maradjunk a kis 
országunkban, az a legnagyobb baj, hogy itt az embereket le lehet kenyerezni. Tudjuk azt, hogy egy bizonyos fajta lakóközösségnek 
adnak egy bizonyos fajta összeget, és akkor nyugodtan odatehetik ezeket az átjátszókat, hogy aztán a környezete meg bele fog 
betegedni, azt már senki nem érdekli. Szóval, ma nálunk, jelen pillanatban így mennek a dolgok. Professzor úr, amit én szeretnék 
öntől kérdezni, vagy kérni, inkább így mondom, hogy tudunk-e ebbe valamilyen változást ezen a kis szinten elérni, vagy tovább 
harcolunk ebben a Don Quijote állapotban? Mert, megmondom őszintén, én már arra is gondoltam, hogy írok a köztársasági elnök 
úrnak, mégiscsak egy empátia van itt a világ fele, gondolok itt ugye, most itt a környezetünkre, hogy eléggé képviseli itt a 
környezetszennyezésnek a különböző részeit, hátha ebben meg lehet szólítani, mert valakit meg kellene szólítani, mert én szerintem 
elértük azt a huszonnegyedik órát, amikor, amikor tényleg már tenni kellene valamit, de tehetetlen az ember. És azért köszönöm 
ennek a műsornak, hogy mi itt tesszük a dolgunkat, és nagyon köszönöm, hogy mindig elfogadja a professzor úr a hívásomat, de én 
nem tudom, olyan tehetetlen állapotba érzem magamat. Tudjuk ezt folytatni így, vagy lesz valami segítségünk, vagy nem is tudom, 
hogy kérdezzem? 
Prof. Dr. Vincze János: Szóval, véleményem szerint ez egy mindenféleképpen tudományos oldalról közelíteném meg ezt a kérdést. 
Tudományos oldalról történő megközelítés például, ha a köztársasági elnöknek írunk mindenféleképpen, ha úgy dönt, hogy őt ez a 
probléma vagy érdekli, vagy effektíve magyar közösséget, tehát a magyar népet érdekli, kénytelen a Magyar Tudományos 
Akadémiához fordulni. Tehát, ő akkor valami olyan szervet, és Magyarországon a tudományos életnek a legfelsőbb fokát a Magyar 
Tudományos Akadémia képviseli, és ebbe az irányba gondolom, különösen, hogy most, a Magyar Tudományos Akadémiának az 
elnöke, az egy matematikus, tehát a reáltudományok oldaláról, akinek nem teljesen érthetetlen az, hogy itt bizonyos fizikai jelenséggel 
áll szembe, mert a matematikán tanítottak is fizikát… 
Gyűrűsi József: Igen-igen… 
Prof. Dr. Vincze János: És ha sikerül ott, és akkor ő kiadja a Biofizikai Bizottságnak, mert az Akadémiának van Biofizika Bizottsága, 
hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, tulajdonképpen én ezt az utat látnám a legjobbnak. A köztársasági elnöknek annyi politikai feladata 
van, annyi társadalmi feladata van, hogy nem biztos, hogy egy, eljut hozzá,… 
Gyűrűsi János: Igen… 
Prof. Dr. Vincze János: …az ő irodájában, akik ott ülnek, azok már nem is szakemberek, és az véletlenül úgy érzékeli, hogy nincs 
elég súlya a problémának, mert most nem érzi, nem látja be, ez azon múlik, hogy véletlenül az ő felkészültsége milyen. Az ő 
felkészültsége általában ezekben az irodákban, az az igazság, humán felkészültségűek. 
Gyűrűsi József: Igen. 
Prof. Dr. Vincze János: És a humán felkészültséghez nem tartozik bele sem a mérnöki, sem az orvostudomány. 
Gyűrűsi József: Egyik sem. 
Prof. Dr. Vincze János: És akkor, akkor ő ezt nem látja be… 
Gyűrűsi József: Igen… 
Prof. Dr. Vincze János: …tehát, jóval kevesebb reálszakember dolgozik a miniszterelnöki hivatalban, a minisztériumokban, a 
köztársasági elnöki hivatalban, mint mondjuk a Tudományos Akadémiának a reálszekcióinál. Tehát, ott is vannak humán részek, de 
nem ahhoz fordulnánk. Tehát, én ott látom, hogy valahol ebbe az irányba kéne esetleg beadni egy tanulmányt. Megcsinálhatunk, 
nekiállunk, beadunk egy tanulmányt, és kérjük, hogy az elnök adja ki a megfelelő osztálynak, vizsgálják ki, hátha sikerülne 
ténylegesen előremozdítani egy picit, elmozdítani egy picit ebből a pillanatnyi, hát úgy mondjuk most már évek óta ugyanabba az 
állapotba, valahogy felhívni a figyelmét az ugye, hogy a jövő generációinak ez milyen óriási veszélyt jelent, például egy ilyen adattal, 
hogy karácsonykor hány kütyüt vásároltak… 
Gyűrűsi József: Igen… 
Prof. Dr. Vincze János: …az óvodásoknak, hat év alattiaknak. Borzalmas, egyszerűen elképesztő számok. 
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Gyűrűsi József: Igen-igen. Professzor úr, ezt én, ebben az évben mindent el fogok követni, én a múlt adásban is megígértem itt a 
kedves nézőknek, hogy nagyon sok képanyagom van, most kaptam én is karácsonykor egy professzor asszonytól egy elég komoly 
levelet, amiben ők is mindent elkövetnek azért, hogy olyan képalkotó eszközöket gyártsanak, amivel valóban minden egyszerű 
embernek is meg lehet mutatni, hogy milyen problémát okoz, mondjuk egy hatéves gyereknél az ilyenfajta telefonálás. Sajnos az 
időnk elég rövid, professzor úr, én itt nyilvánosan, a kedves nézők előtt felkérem, segítségét szeretném kérni, hogy akkor ezen az 
úton, amit most tetszett mondani, induljunk el, jó? Hátha ki tudunk mozdulni ebből a holtpontból. Én meg még egyszer is a kedves 
nézőknek mondanám, hogy mi mindent el fogunk követni ebben az évben is ahhoz, hogy én mindenfajta képanyaggal, 
információkkal, és szeretném hozzátenni, hogy csak olyan információkkal, ami már máshol lektorálva lett, tehát ellenőrizve lett, és 
valóban megbízható információk azok. Kedves nézők, sajnos letelt az időnk, úgyhogy professzor úr, nagyon szépen köszönöm, ezt a 
mai megjelenését. 
Prof. Dr. Vincze János: Én is köszönöm. 
Gyűrűsi József: Én most ígérem, hogy ebben az évben sokat fogunk találkozni, és ha ezt el tudjuk indítani, akkor én nagyon-nagyon 
hálás leszek, a kedves nézőknek a nevében is mondom ezt. Kedves nézők, önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, 
türelmüket. A legközelebbi viszontlátásig én kívánok önöknek minden-minden jót, és az Isten áldja önöket! Viszontlátásra! 

29. 2016.02.27. 
ECHOTV SMS 
Elérhetőség: 06-1-877-0500-as szám tárcsázása után 2-es, majd a 6-os menüpont. Bármikor hívható. (futószöveg) 
Gyűrűsi József: - Nagyon nagy tisztelettel, még nagyobb szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézőink! Ez az Elektrosokkk 
előadásának bizonyos tematikus része – februári tematikus része – amiben megint az okokról fogunk itt beszélgetni, és a mai napi 
vendégemet már az előző adásban én fel is fed(et)tem, és a kedves vendégemet különben telefonon ismertem meg, és személyesen én 
a mai napon találkoztunk először, Farkas Juditnak hívják a mai vendégemet, akit mindjárt szeretettel be is fogok köszönteni. Kedves 
nézők, tulajdonképpen telefonon ismerkedtünk meg, amikor az egyik adás után felhívott és nagyon-nagyon sok érdekességet 
számomra is elmondott, amit én mindenképpen eldöntöttem, hogy Önökkel is ezt meg fogjuk osztani. Tehát nagyon sok szeretettel 
köszöntöm, kedves Judit és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Akkor hogy is volt ez a megkeresés 
részünkről vagy az Ön részéről? 
Farkas Judit: - Hát én is köszönöm a lehetőséget, ugyanis teljesen véletlenül a Youtube-on megláttam az Ön műsorát, igaz, hogy 
2013-as filmre akadtam rá, és döbbenten hallgattam, amiket Ön mondott, hiszem 13 éve mondom szóról-szóra ugyanazokat, és senki 
nem hisz nekem. És azért gondoltam, hogy Önt –  
Gyűrűsi József: - Sőt… 
Farkas Judit: - Sőt, úgy, ahogy mondja, igen… Sőt… mondhatnám a kifejezést, hogy minek néznek engem folyamatosan, amikor 
erről beszélek… és azért kerestem meg Önt, mert azt mondtam, hogy 13 év óta Ön az első ember, aki nyíltan mer erről beszélni, és 
vállalja is a dolgokat, gondolom következményekkel együtt, és én is ugyanígy vagyok vele, hogy engem már nem érdekel, hogy ki 
mit gondol rólam, én igenis megtettem olyan lépéseket annak kapcsán és itt most konkrétan én a mobiltelefonra térnék ki, ugyanis én 
13 évvel ezelőtt majdnem teljesen megvakultam a jobb szememre… 
Gyűrűsi József: - És a mobiltelefontól? 
Farkas Judit: - Igen. Ez azóta már egyértelmű lett, illetve már akkor rögtön egyértelmű lett, de hát akkor aztán végképp nem hitt 
nekem senki. 2,5 évi mobiltelefon használat után hirtelen egyik alkalommal elszürkült a jobb szemem. Tehát mintha egy függönyt 
húztak volna le. Éreztem a jeleit, tehát a 2,5 év használat alatt is, csak én tudatlan voltam. Ugyanúgy, ahogy nagyon-nagyon sok 
ember még a mai napig is tudatlan.  
Gyűrűsi József: - Igen… 
Farkas Judit: - És nem gondoltam, hogy azok a jelek, amiket éreztem, hogy a mobiltelefon okozza, pl. hányingerek, a fejem 
felforrósodott folyamatosan, görcsölt a szemem… 
Gyűrűsi József: - És Juditka, Ön mennyit, mennyit használta a mobiltelefont úgy általában naponta? Mennyit használta a telefont? 
Farkas Judit: - Akkor naponta a használtam, ugyanis a munkám miatt vettem telefont,  
Gyűrűsi József: - Tehát naponta sokat? 
Farkas Judit: - Eléggé szépen kihúztam, tehát én nem akartam úgy az első emberek között venni mobiltelefont, és a munkám miatt 
megvettem a telefont, és akkor épp egy pályázat miatt nagyon sokat használtam. És mindig éreztem valami jelet, rosszullétet, 
hányingert, tehát valami volt, csak hát az ember hajlamos arra gondolni, hogy ez nyilván valamit betegség, valami más. És jártam én 
is orvoshoz, vizsgálatokra, mindent kimutattak, hogy teljesen egészséges, és csak éreztem tovább. Amikor bekövetkezett ez a 
látásromlás, elég hirtelen, akkor elmentem a szemorvoshoz. És a következőket mondta: azt mondta, hogy a szemfenék roncsolódott, 
de úgy tűnik, minthogyha egy hirtelen sugárzás érte volna a szememet. És mondom doktor úr nem, 2,5 évi mobiltelefon használat. És 
tulajdonképpen én akkor kapcsoltam, hogy ez az oka, az igazi oka. 
Gyűrűsi József: - És erre az orvos mit mondott? 
Farkas Judit: - Hát, öhm… ő ki is mondta, ki is mondta azt a bizonyos jelzőt, hogy engem minek néz, és közölte, hogy én ne 
foglalkozzak ezzel, mert mindenkinek van mobiltelefonja. És mondtam, hogy doktor úr, nem az a lényeg, hogy mindenkinek van. Az 
a lényeg, hogy most már konkrétan tudom, hogy nekem ez okozta. Annyira megbántott, hogy hazamentem, kinyitottam a 
telefonkönyvet, fellapoztam a sugárkutató intézet telefonját… 
Gyűrűsi József: - Igen, sugárbíró… 
Farkas Judit: - Felhívtam őket, és kértem, hogy egy olyat adjanak, egy olyan embert, aki kifejezetten ezzel foglalkozik. Kapcsoltak 
egy úrhoz, és elmondtam neki a történetét, kértem, hogy segítsen nekem, mert szeretném a helyére tenni ezt a dolgot. A következőket 
mondta: „Asszonyom, nyugodjon meg, hogy attól van.” 
Gyűrűsi József: - Igen? 
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Farkas Judit: - És lesz még komolyabb probléma is, csak használja nyugodtan… Na, most akkor nagyon megijedtem, és próbáltam 
tőle kérdezősködni, és közölte velem, hogy menjek fel hozzá a sugárkutató intézetbe, és akkor majd bővebb felvilágosítást ad, 
telefonon most ennyi. én el is mentem hozzá, 2,5 órai beszélgetés után – egyszerűen döbbenet, amiket mondott, és mondta,  hogy nem 
igaz az, hogy ennek nincs hatása, nagyon régóta, már 1985-ben is voltak olyan kutatási eredmények, hogy mennyire káros, nem csak 
az emberi szervezetre, hanem a környezetre is. És hogy nagyon komoly probléma van. De hát ezt azért titkolják, mert ez üzlet, tehát 
erről szól az egész, és én ezt meg lefordítottam, aztán továbbfordítottam, és azt mondtam, hogy lehet, hogy üzlet, de ez kifejezetten az 
ember elleni merénylet. Mert én látom a környezetemben azt, hogy igenis emberek megbetegednek, soha nem volt ennyi rákos 
betegség, és látom, hogy ki milyen szinten használja a mobiltelefont. Na most, ez az úr abszolút megbízott bennem, és adott kölcsön 
egy detektort. Mondta, hogy vigyem haza, és mérjek be mindent. Na, azok a mérések szintén döbbenetet okoztak bennem, és akkor 
határoztam el, hogy én soha többet nem fogom használni. Most tény, hogy van mobiltelefonom, mert akkor nagyon hamar elterjedt a 
munkám miatt, de kikapcsolva használom. Én csak akkor kapcsolom be, hogyha valamiért nagyon-nagyon fontos beszélnem 
valakivel, és utána kapcsolom ki. Tehát engem nem lehet elérni mobiltelefonon. Mindenhol van vezetékes telefonom, 
munkahelyemen, mindenhol van, azon elérnek. És különben is azt láttam és azt érzem az emberiségen, hogy egy-egy akkora 
feszültséget vettek magukra - itt most nem csak az elektromos feszültségről van szó –  
Gyűrűsi József: - De végül is szép a magyar nyelv. 
Farkas Judit: - Hanem – az igen – az idegrendszeri dolgok, hogy azonnal, minden pillanatban elérhető legyek, még olyan embereknél 
is fontos szempont lett, akik – akiket nem is hívnak, nem is hívnak, álló napon ke… az összes nyugdíjasnál, óvodásnál ott van. Olyan 
a munkám, hogy csoportokat fogadok, és én kiírtam, hogy mindenki kapcsolja ki, el is szoktam nekik mondani, hogy miért. Na most 
ugye… 
Gyűrűsi József: - És mi a reakció? 
Farkas Judit: - Emm, hát sok… izé, kikapcsolják természetesen, szót fogadnak, csak vannak olyan emberek, akik mondják, hogy nem 
tudják a PIN kódjukat, és… és ők nem tudják kikapcsolni. És persze megkérdezik tőlem, hogy miért? Én el szoktam mondani. És 
ugye én úgy vagyok ezzel, hogy rendben van, amíg az emberek agyáig nem jut el, hogy mit tesznek magukkal, az nem baj. De engem 
is tönkretesznek. Tehát, hogy a másoké is hat rám. Ez a nagyon nagy baj. Úgyhogy én megpróbáltam olyan lakásba költözni, tehát 
már megtettem azokat a lépéseket, amivel ki tudom védeni, de hát például, a lakásomban – tehát hiába olyan helyre költöztem – 
pontosan 4 wifit lehet full erővel fogni, bemérni a lakásomban… hogy lehet ellene védekezni? 
Gyűrűsi József: - Sehogy. 
Farkas Judit: - Tehát ezt, pont ezt látom. 
Gyűrűsi József: - Juditka, megmondom őszintén, egy, amire nagyon megfogott, amit el tetszett mondani: az, hogy az országos 
sugárbiológiának egy szakembere mondta ezt az egészet el… 
Farkas Judit: - Igen. 
Gyűrűsi József: - Ott van még ez a szakember az országos sugár…? 
Farkas Judit: - Nincs. 
Gyűrűsi József: - Nincs olyan, gondoltam… 
Farkas Judit: - És azt is elmondom, és akkor szerintem… 
Gyűrűsi József: - Nem is kell, nevet ne tessék mondani… Isten őrizz… 
Farkas Judit: - Nevet nem is mondok, pont kikerültem… De annyit elmondok, hogy ő akkor, abban az időben, olyan kitűzőn 
kísérletezett, kismamáknak kifejezetten ő fejlesztette ki, amit kitűznek, csinos is, elegáns is, tehát egy mutatós darab, és ha belép 
olyan környezetbe, ahol nagyon nagy ez a mágneses tér… 
Gyűrűsi József: - Akkor jelez? 
Farkas Judit: - Akkor bejelez. Tehát onnan azonnal távozni kell. Olyan döbbenet dolgokat mesélt nekem ez az úr, hogy egyszerűen 
tátott szájjal hallgattam, és azt mondtam, hogy úristen, az emberiség nem tudja, hogy mit vett magára. 
Gyűrűsi József: - Ö, és öö, most végül is ugye most egy felnőtt emberről beszéltünk, tehát Önről, akinek ilyen-ilyen szimptómák 
jöttek elő. Most tessék elképzelni, Judit, amikor egy gyerekről beszélünk, tehát akinek még a feje sincs, tehát a kutacsok sincsenek 
benőve még neki, és a szegény édesanyja, aki nem tudja, mert senki nem mondta el neki, hogy például őmellette ne telefonálj vagy ne 
SMS-ezzél mellette, azt a kisgyereket akkor teszi tönkre a saját édesanyja… 
Farkas Judit: - Igen, igen, ez így van. 
Gyűrűsi József: - És és én nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy el tetszett fogadni, és merte vállalni az arcával, a mondanivalójával, 
mindazt, amit elmondott, meg remélem, még folytatja ezt az egészet… 
Gyűrűsi József: - Hogyne 
Gyűrűsi József: - Én nagyon bátorítok mindenkit, hogy akinek van ilyen hasonló tapasztalata, vagy éppen ilyen véleménye, akkor 
jelentkezzen, úgy amint Ön is jelentkezett. De Judit, még egyet szeretnék mondani, azt tetszett mondani, hogy ugye egy 
vállalkozásban tetszik dolgozni, tehát egy ilyen kiállítással foglalkozik, saját kiállítással… 
Farkas Judit: - Egy múzeumban, igen. 
Gyűrűsi József: - Halljuk, ugye? Ööö, ahol nagyon sok csoportok vesznek részt. Én jó pár olyan képet láttam már, amikor elmennek a 
fiatalok, tehát osztályok egy ilyen kiállításra, és akkor nem a kiállítást nézik, hanem a saját kis telefonjukkal vannak elfoglalva. 
Történt már az Önnél ilyen, még mielőtt nem volt kiírva, hogy a telefont kapcsold ki? 
Farkas Judit: - Történt, akkor is előfordult, tehát meg is kérem külön, hogy valaki nem kapcsolja ki. Harmadik osztály, bejött, el 
kezdtem őket vezetni, körbevinni és megszólal az egyik fiúcskának a telefonja. Az anyukája hívta, és éppen aziránt érdeklődött, hogy 
megette-e az uzsonnáját, a kisfiú nem azt mondta, hogy bocsánat, múzeumban vagyok, majd visszahívlak, vagy anyuci hívjál később. 
Elkezdett beszélni. És mondtam, hogy semmi gond, én megvárom, amíg ő befejezi, és megkértem, hogy kapcsold ki a telefonodat 
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utána. Tehát még kultúra sincs ezzel kapcsolatban, tehát annyira hátul vagyunk, hogy koncerteken megszólalnak telefonok, és 
előadásokon, tehát hogy-hogy senki… 
Gyűrűsi József: - Tehát a legintimebb pillanatokban, tehát semmi sincs, semmi sem tabu…  
Farkas Judit: - Igen, igen. 
Gyűrűsi József: - Ööm, még egyet, Judit, hogy végül is ugye azt tetszett mondani, hogy akár a lakásában veszem mondjuk, 4 wifit 
tetszik fogni… 
Farkas Judit: - Igen.  
Gyűrűsi József: - Tehát érzékeli a készülék. tehát ebből végül is azt is mondhatjuk, hogy elkerülhetetlen, tehát akárhova lépünk, 
mindenhol ott van. Van ahol tulajdonképpen az lenne a szerepünk nekünk is, ebben az adásban is, hogy nem tudjuk kikerülni, 
kikerülhetetlen. Tehát ez a vezeték nélküli világ tulajdonképpen olyan mértékben fejlődik, hatalmasodik el rajtunk, hogy fogalmunk 
sincs, hogy mi lesz a vége. De valahogy az embereknek el kellene kezdeni megtanítani azt, hogy mégis hogyan kell ezt az egészet 
élni. Én mindenkit majdnem már mint megkérdezek, hogy mégis mi lenne a véleménye, mert mi mindenkit elkövetünk, hogy itt az 
adásról adásra, hogy az embereknek ezt valahogy próbáljuk átadni. Nagyon nehéz, de megy. Tehát lassan, de megy. Én mindig azt 
szoktam mondani, hogyha egy ember megfogadta azt, amit itt 25 percen keresztül mi elmondunk, akkor már volt értelme annak az 
adásnak. De jó lenne azért persze természetesen több. Sőt, hagy mondjam el, hogy most utolsó etapba 2015-be tettünk egy nagyon 
kedves gesztust a kedves nézők fele, hogy mindig több ember kapjon meg egy bizonyos fajta terméket, ami ezt a fajta dolgot némileg 
kompenzálni tudja. És itt a - ennek a tévének a – zöme, nézői általában a közép és az idősebb korosztály, tehát nem a fiatalok, akiknek 
kellene nézni. És nekünk az volt a célunk ezzel az egésszel, hogy valahogy az fiatalokat próbálják meg kicsit elérni ezzel az egésszel, 
és akkor kóstolják meg, hogy van egy más világ is. És nagyjából ez sikerült nekünk, és nagyon hálás vagyok ezért a kedves nézőknek, 
mert némileg amit én szerettünk volna, azt el is értük. De viszont a 90%-a még mindig az van, hogy a mama hülyeséget beszél, a 
mama rosszat mond, és egyszerűen nem lehet áttörni ezt a falat valahogy a fiatalok fele, hogy valóban komolyan vegyék ezt az 
egészet. Mert azért, mert egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy az a digitális világ nélkül, ez a vezeték nélküli világ nélkül is van 
élet. 
Farkas Judit: - Ez az, ez az. Én… 
Gyűrűsi József: - Van ebből valamily tapasztalata, kedves Judit? 
Farkas Judit: - Öö, igen, igen. 
Gyűrűsi József: - Vagy valami, hogy mit lehetne csinálni? 
Farkas Judit: - Sok tapasztalatom van pont amiatt, hogy csoportokkal foglalkozom, és azért látom, hogy hatnak ezek a dolgok, mert 
sokan tanárnők, és rákérdeznek nálam, hogy de miért kellett kikapcsolni, és amikor rátérek erre a témára, nagyon sokan megköszönik. 
És például családoknál visszajelzések, amikor az anyuka panaszkodik, hogy a kedves fia bekapcsolt telefont a párnája alatt tartja… és 
amikor… 
Gyűrűsi József: - Jézus Mária… 
Farkas Judit: - Ugyanezt mondtam, Jézus Mária, igen… és elmondtam, és akkor visszajelzett, hogy köszönöm szépen, mert azóta 
kikapcsolja éjszakára a telefonját. De egyébként pont ez a lényege, hogy én extra szenzitív egyénnek számítok ebben a kategóriában, 
mert én érzem a jeleket. Nagyon sokan nem érzik a jeleket, és ez az úr a sugárkutató intézetben elmondta, hogy ha valaki nem érzi, azt 
is ki fogja kezdeni egy pár éven belül… 
 Gyűrűsi József: - Persze, persze. 
Farkas Judit: - És mindig azt a pontját, ami a leggyengébb pontja. 
Gyűrűsi József: - Leggyengébb. 
Farkas Judit: - És hát valószínűleg nekem a szemem a leggyengébb pontom, mert azt kezdte ki. És azért, azért időben kapcsoltam, 
tehát még még azt mondom, megúsztam a komolyabb problémát, de pont ez, hogy elkerülhetetlen, vonaton utazom, különböző 
járműveken utazom, és folyamatosan órákon keresztül. Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon ideje lenne törvényileg 
szabályozni bizonyos dolgokat, mert vannak olyan ismerőseim, mérnökök, akik elmondták, hogy ezek az adók, ezek az átjátszó adók 
mit, miket okoznak, és az, hogy az orvosok nem világosítják fel az embereket, mert hiszen maguk sem tudják… 
Gyűrűsi József: - Tudják, persze. 
Farkas Judit: - Nekem van egy fizikus barátom, akitől érdeklődtem, és egy konferencián voltunk együtt, amikor egy éjszakán 
keresztül erről beszélgettünk, fogalma nem volt, fizikus létére. Nem az a szakterülete, tehát ő a saját területén nagyon jól dolgozott, és 
nem az a…. és nem is hallott még róla. és amikor valaki azt mondja, hogy én nem hiszek benne, hát ez nem hit kérdése, ez a 
tudatlanság, és bocsánat, senkit nem akarok ezzel megbántani, de olyan tudatlanságban tartanak minket, hogy ebből kell kitörni. És 
valahogy fölfele egy kicsit a törvényhozók felé, hogy igenis is legyen szabályozva, hogy milyen erősséggel sugározhatnak, mik az 
előírások, hogy engem a szomszédom ne károsítson. Ugye ott van a dohányzás törvény… 
Gyűrűsi József: - Csak alapból Juditka… Bocsásson, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy itt van a legnagyobb baj, hogy 
tulajdonképpen vannak törvények, meg vannak ajánlások, többek között az Európai Parlament részéről is, már csak egyet hagy 
említsek, van a 63/2004-es ESCSM rendelet, ami alapján meg vannak határozva az egészségügyi határértékek. De ez egy felnőtt 
ember számára lett meghatározva, csak kimutathatóan termikus hatásra. Ez régóta elavult, tehát réges régóta elavult… 
Farkas Judit: - Igen. 
Gyűrűsi József: - Már régóta nem termikus hatásokról beszélünk, hanem sokkal másabbról, ener… szinergetikai hatásokról beszélünk, 
ingerhatásokról, információs hatásokról, egyebekről, amivel nem foglalkoznak, mert az a baj. A másik pedig az, hogy a gyermekekkel 
szemben soha senki még semmilyen fajta kísérletet nem csinált, hogy a gyerekekre hogy van ez. 
Farkas Judit: - Védtelenek, védtelenek, igen-igen. 
Gyűrűsi József: - Ez egy elképesztő. És én megmondom őszintén, az összes ajánlás, ami az Európai Parlament részéről érkezik, itt is 
van nálam is most egy, az kimondottan azért szól, hogy az elővigyázatosság elv alapján legalább őket próbáljuk menteni. Legalább 
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őket. De nem megy, tehát nem nagyon figyel oda senki se. Tehát azért mi ezt adásról-adásra mindig ezt felvetjük, mindig keressük 
azt, aki esetleg meghallja ezt az egészet, de még eddig nem hallotta meg. 
Farkas Judit: - De még ugye itt az is egy fontos probléma ugye, a gyerekek kiszolgáltatottak.  
Gyűrűsi József: - Teljesen. 
Farkas Judit: - Tehát amit mi adunk neki, azt fogadja el, kénytelen. 
Gyűrűsi József: - Azt… Így van, így van. 
Farkas Judit: - Tehát egy kényszerhelyzetben van a gyerek. Nem tud önállóan dönteni, de ugyanez a természet, az állatvilág. Ők nem 
tudják megvédeni magukat, tehát nagyon komolyan hat. Ugye nincs madárvilág Magyarországon sem… 
Gyűrűsi József: - Hát igen, városokból eltűntek a verebek. 
Farkas Judit: - Külföldön is… Ugye ott nézem a műsorokat, hogy összeszedik a madarakat, mert ugye eltévednek, nem tudják, merre 
felé kell vándorolni. Ugye hát a föld mágnesességével tájékozódnak.  
Gyűrűsi József: - Így van. 
Farkas Judit: - Most elvesztik, mert olyan erős a hatás, az egyéb hatás, hogy nem tudják. És akkor mesterségesen oda viszik, hát ez ez 
ez őrület. 
Gyűrűsi József: - Hát, csak egy érdekességet hagy mondjak, hogy éppen egy friss hír. Én is azt hittem, hogy kisebb ez a terhelés, hogy 
Egyesült Államokban publikálták ezt az adatot, hogy a természetes háttérsugárzáshoz, amibe mi meg, beleszülettünk, az emberi 
genom, amibe beleszületett, ahhoz képest most, jelen pillanatban az a mesterséges, ez a technikai háttérsugárzás egymilliárdszoros 
terhelést ad az emberi szervezetre. 
Farkas Judit: - Őrület. 
Gyűrűsi József: - Most tessék mondani, csak józan paraszti ésszel – már az sincs – belegondolva, ki tudja ezt hosszú távon kezelni, 
túlélni? De hát én, nem is, még egyszer mondom, hát ráadásul ez a digitális világ folyamatosan fejlődik, tehát nem kevesebb lesz, 
hanem egyre több… 
Farkas Judit: - Több száz év kell elteljen… 
Gyűrűsi József: - Tehát ezért kellene mindenképpen komolyan azoknak, akik akár politikai szinten, akár Magyar Tudományos 
Akadémia szintjén megszólalni, hogy igenis emberek, meg kell tanítani a gyerekeket már óvodába, iskolába az, hogy ezt a világot 
hogyan kell kezelni. Nagyon sok országban betiltották a wifiket az iskolába, nagyon sok országban, vezetékes lett helyette. Miért nem 
lehet ezt publikálni, miért nem lehet nálunk a mi gyerekeinket is védeni ebben Magyarországon is? 
Farkas Judit: - Magyarországon is. Ne utolsó helyen legyünk ilyenekben. 
Gyűrűsi József: - Ebben is. Ugye itt van a kormány, mindent elkövet az, hogy legyen több gyerek, így nem lesz. Azért nem lesz több 
gyerek, mert már sokszor elmondtam, szer’ nézők már unalmig hallják ezt, hogy többek között a wifit említettem, akkor az 5. 
generációig képest sterilizálni azt a, azt az egészet. Nos akkor mi lesz akkor? 
Farkas Judit: - Igen, igen. 
Gyűrűsi József: - Ööööö, egyszerűen hiába fogják vállalni, nem lesz gyerekük, mert nem tudnak. Most jelen pillanatban is már ez egy 
hivatalos statisztika, hogy a pároknak a közel 40%-a meddő.  
Farkas Judit: - Igen. 
Gyűrűsi József: - És ennek is a meddőségnek is a jó száza…, a több százalékát a fiúk hozzák. 
Farkas Judit: - De hát majd ugye jön a program, ami szintén mesterséges, és valahol, valahol itt el van ferdülve az egész világ… 
Gyűrűsi József: - Hát igen, akkor azért… Az már nem az, az már nem a másikért, az már nem az emberiségről szól. 
Farkas Judit: - Sajnos, sajnos, beteg gyerekek, beteg fiatalok nőnek fel. 
Gyűrűsi József: - Nagyon, nagyon szomorú ez a világ, megmondom őszintén, és és másik az, hogy éppen valakivel tegnap beszéltünk, 
hogy ezek a szerencsétlen fiatalok nem tudják, hogy mikor van tavasz, mikor van nyár, mikor van ősz, tehát nem érzik azt a mondjuk 
akác illatot, nem érzik a tavasznak az illatát, tehát az ami tényleg igazán az emberi szervezetet úgy igazából egyensúlyba, és 
működteti. Tehát ez mind elmúlik, mert ott benn el van foglalva a számítógépével, az egyéb kütyüjével, és szépen lassan, mire odaér a 
felnőttkor küszöbére, már ki is van égve. Tehát egyszerűen már nem is érdekli semmi, mert mert ki érdekelje, mert nem volt neki 
gyerekkora jóformán. 
Farkas Judit: - Igen, igen. 
Gyűrűsi József: - És elképesztő, én nem tudom, hogy ennek mi lesz ennek a jövőképe az ilyen embernek. 
Farkas Judit: - Hát igen, sajnos van jövőképünk, ami negatív tehát ezzel kapcsolatban, mert ugye pont azt látom ebben a modern 
világban, hogy már gondolkozni sem kell, mert mindent helyettünk megold a számítógép, a GPS és hasonló… 
Gyűrűsi József: - Meg az okostelefon… 
Farkas Judit: - Okostelefon, igen, tehát nagyon nagy veszélyeket nyer, rejt ez az egész. És ugye nem olvasnak a fiatalok, tehát bejön 
egy-egy iskola, és rákérdezek, hogy ki az, aki kiolvasott már egy könyvet életében valaha, és hát bizony mosolyognak rajta, főleg a 
kamaszodó gyerekek, akik akik ugye most ők nagyon okosak és mindent tudnak jelszóval, és hát lepattan róluk minden. 
Gyűrűsi József: - Tehát ezért van… 
Farkas Judit: - Tehát én pont ezt mondom, amit Ön is mondott, hogy tanítani, oktatni, kicsi kortól kezdve, és a szülőket is bevonva, 
mert nagyon-nagyon nem tudják ők sem ezeket a dolgokat. 
Gyűrűsi József: - Judit kedves, én nagyon-nagyon hálás vagyok Önnek, hogy tényleg elfogadta ezt a a mai meghívást, és hogy mert 
idejönni és és merte elmondani azt, amit elmondott. És én megmondom őszintén most, azokat az embereket szólítanám meg így 
ismeretlenül, mert fogalmam sincs, kik azok, akik nem mernek megszólalni. Olyan fizikus, aki nem nem tudja azt, hogy egyáltalán 
valóban ez az egész mit tesz. Az az orvos, aki kineveti azt a beteget, aki elmondja neki, hogy milyen problémája van, aki és esetleg mi 
okozhatja. És amit tetszett említeni, hogy egyre ez a hiperérzékenység terjed – ez a hiperszenzitivitásnak mondják – ez egyre jobban 
terjed. Tehát egyre több ember van ilyen, és ez olyan mértéket el tud érni – csak egy példát még gyorsan hagy mondjak – Ausztriában 
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éppen most jártak egy olyan rezervátumot – nagyon csúnyán hangzik ez a szó – ahol tulajdonképpen ezek az emberek ott tudnak 
nyugodtan élni. De ha kimennek a városba, akkor mindenhol mint a szkafander ilyen méhészek beöltöznek, hogy az elektromágneses 
sugárzás ne érje őket, mert akár egy mobiltelefon hívással ezeket az emberek akár meg lehet ölni. 
Farkas Judit: - Uh, igen, igen. 
Gyűrűsi József: - Tehát sajnos itt tartunk, és jelen pillanatban az emberiségnek a 2%-a tart itt, ez jövőre azt mondják, hogy ez már 5% 
lesz, aztán nem is mondom tovább mondom, mert ez egy nagyon magas százalékot fog hamarosan elérni. Judit kedves, sajnos 
elfogyott az időnk, ennyi volt a mai napi, én még egyszer és nem utoljára szeretném Önnek megköszönni ezt a kedvességet, hogy 
elfogadta a meghívást, nagyon szépen köszönöm. A kedves nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Mindenkinek 
nagyon jót kívánok, a legjobbakat kívánom, és az Isten áldja Önöket. A viszontlátásig. 
szerkesztő-műsorvezető: Gyűrűsi József vezető operatőr: Krasznai Géza gyártásvezető: Freppán Gábor rendező: Lába István Szabolcs 
(futószöveg) 
A műsor támogatója: Földelni jó Kft. (szóban és írásban) 
 
C. 60 másodperces televíziós reklám 
https://www.youtube.com/watch?v=sArhrGhPsEw 
A reklámfilmben az alábbi szöveg hangzik el: 
Narrátor [közben termékmegjelenítés]: 
Ki gondolta volna, hogy az emberi testet is ajánlatos leföldelni, mint egy elektromos háztartási gépet? Ugyanis a rendszeres földelés 
visszaállítja testünk természetes elektromos állapotát. Megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a gyulladásokat és javítja a 
véráramlást. 
Gyürüsi József: 
Az elektromos és elektromágneses sugárzás itt a környezetünkben elérte az a határt, amikor az emberi szervezet ezt következmények 
nélkül nem tudja megúszni. ezért kellene most már komolyan venni. És ehhez vannak ezek a segítségek, hogy ne legyen élettani 
következménye ezeknek a hatásoknak. 
Narrátor [közben termékmegjelenítés]: 
A földdel való közvetlen érintkezés lehetőségét mai körülményeink között is meg lehet teremteni, a sokemeletes épületek és 
gumitalpú cipők világában azonban ehhez kell néhány segédeszköz. 
Gyürüsi József: 
Van egy, mi úgy hívjuk, hogy alátét vagy pad [termékmegjelenítés eleje] ezt ajánljuk napközbeni állapotban, a másik pedig van ennek 
egy éjszakai változata, egyszerűen rá kell feküdni, ennek a következménye az lesz, hogy a szervezetben nem lesznek gyulladások és 
nem fognak kialakulni újabb gyulladási gócok. Geoconnect Pad és Derékalj, a megnyugtató megoldás. [termékmegjelenítés vége] 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sArhrGhPsEw
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D. Youtube videók 
1. Földelni jó – Testünk leföldelésének pozitív hatásai c. reklámfilm tartalma 
https://www.youtube.com/watch?v=QlTD-meFP6g 
vagy 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KodBwNgnUzQ  
A reklámfilmben az alábbi szöveg hangzik el: 
Narrátor [közben termékmegjelenítés]: 
Ki gondolta volna, hogy az emberi testet is ajánlatos leföldelni, mint egy elektromos háztartási gépet? Ugyanis a rendszeres földelés 
visszaállítja testünk természetes elektromos állapotát. Megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a gyulladásokat és javítja a 
véráramlást. Nem létezik olyan gyógyszer, amely tudná azt, amit az anyaföld elvégez számunkra. 
Gyürüsi József: 
Az elektromos és elektromágneses sugárzás itt a környezetünkben elérte az a határt, amikor az emberi szervezet ezt következmények 
nélkül nem tudja megúszni. Jelenleg a világon - nemcsak Magyarországon - az egész világon az a baj, hogy kétfajta számmal 
dolgozunk, van egy úgy nevezett technikai/egészségügyi határérték, ami jelen pillanatban sajnos az egész világ ezt használja, és van 
egy biológiai határérték, amit egy emberi szervezet el tud viselni. Ha vesszük ezt a technokrata rossz részt – tehát itt az 
elektromérnököt, a műszaki mérnököt, az egyebet, aki mindenféle okos dolgot nekünk kitalál, hogy másképp menjen a világ, meg 
hogy könnyebb legyen a világ és ugye van az egészséggel foglalkozó rész, a kettő között semmiféle párbeszéd nincsen. Tehát 
gondolok itt arra, hogy ha bármit itt kitalálnak, jelen pillanatban az egész világon, hozzáteszem, ez a trend, hogy nagyjából egyetlen 
dolognak kell nagyjából megfelelnie, hogy érintésvédelmi szempontból feleljen meg, tehát magyarul ne üssön minket agyon. De, 
hogy annak a működése folytán az emberi egészségre, az emberi szervezetre milyen hatással fog lenni, jóformán a kutya nem 
vizsgálja. 
Narrátor: 
Míg a káros anyagok kibocsátását egyre szigorúbb szabványok korlátozzák, például a gépkocsik esetében, az elektroszmogot előidéző 
eszközökre sokkal kevesebb figyelem irányul, az erre vonatkozó előírások elavultak.  
Gyürüsi József: 
Van ez a technikai egészségügyi határérték, amit jelen pillanatban használnak, mondok egy példát, hogy érthető legyen, jelen 
pillanatban ez a mobilsugárzásoknak az értéke, hogy mennyi az az érték, amit a szervezet el tud viselni aztán már nem. Még egyszer 
mondom, technikai szintről beszélünk, nem az egészségügyi, biológiai szintről. Ez úgy van megállapítva, hogy vettek 10 gramm 

https://www.youtube.com/watch?v=QlTD-meFP6g
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KodBwNgnUzQ


151 
 

szövetet és 6 percen keresztül besugározták és mérték, hogy mennyi az az érték a besugárzott érték, amikor ebben a szövetben 1°C 
hőmérsékletemelkedés történt meg. Na, most ehhez nagyon nagy kellet tehát egy óriási szám ez, viszont azt nem vették figyelembe, 
hogyha az emberi szervezetről beszélünk, itt van egy úgy nevezett hajszálérhálózat, van egy vérkeringés van, egy idegpályánk van 
egy nyirokkeringésünk, ami ezt szabályozza ezt az egészet. A másik probléma pedig az, hogy ez úgynevezett termikus hatásra van 
csak- csak megállapítva, hogy mellette van neki egy úgynevezett információs hatása, van egy ingerhatása, van egy szinergetikai 
hatása azt viszont sajnos senki nem veszi figyelembe. Hogy ha egy anyuka az áldott állapot időszakában mondjuk, napi két órát 
telefonál a kisbaba mellett annak garantált - most sajnos így kell mondanom és idézőjelben mondom ezt, garantált - hogy hat éven 
alatt valamilyen viselkedészavarral fog a gyerek rendelkezni. Szóval ezért kellene most már komolyan venni. És ehhez vannak ezek a 
segítségek, hogy ne legyen élettani következménye ezeknek a hatásoknak. 
Narrátor: 
Egyértelmű, hogy civilizációs ártalomról van szó, hiszen a védekezés lehetősége korábban mindenkinek adott volt.  
Gyürüsi József: 
Valamikor azért régen - ha valaki még abban a korban van - akkor biztos emlékezni fog rá, hogy mezítlábaztuk az egész 
gyerekkorunkat végig. Tehát amikor jött a tavasz, amíg az ősz a hidegek nem jöttek addig jóformán mezítláb jártunk. És egy olyan 
egészséget vettünk föl magunkhoz, amit a mai nap semmivel nem tudjuk ezt pótolni. 
Narrátor [közben termékmegjelenítés]: 
A földdel való közvetlen érintkezés lehetőségét mai körülményeink között is meg lehet teremteni, a sokemeletes épületek és 
gumitalpú cipők világában azonban ehhez kell néhány segédeszköz. 
Gyürüsi József: 
Van egy - mi úgy hívjuk, hogy alátét vagy pad - van neki egy hivatalos neve, úgy hívják, hogy Geo Connect Pad. Ezt ajánljuk 
napközbeni állapotban tehát számítógépekre, de nyugodtan ajánlhatjuk az idősebb embereknek, mondjuk, éppen ott ül a televízió előtt 
és leteszi a lába elé a fotelhoz és akkor ráteszi a lábát, az egyiket, a másikat, mondjuk, a paplanra teszi a másik lábát. És akkor 
mindketten védve vannak, hogy ne csak itt a levegőben beszéljünk, meg tudjuk számokkal, értékekkel mutatni, hogy most akár itt a 
jelen pillanatban itt körülöttünk, pedig nem vagyunk nagyon elektromosítva itt a környezetünkben, hogy már itt mit tudunk felszedni 
a testünkbe, szervezetünkben mekkora úgynevezett testfeszültségi értéket. És ezekkel a termékekkel, hogyha hozzáérintem a kezemet 
vagy a lábamat, mert leteszem a lábamhoz, és akkor mondjuk, éppen számítógépes környezetről beszéljünk, hogy reggel nyolc órától 
délután öt óráig miben vagyok ott, és ha ehhez hozzáérinti a kezét, akár hogyha csak az egérrel, ahogy dolgozik, akkor egész nap 
valóban olyan hatást kap a szervezet, mintha kint ülne, mondjuk egy réten. És ez azt jelenti, hogyha bemegy reggel frissen a 
munkahelyére, az garantálom én neki, hogy olyan frissen fog hazamenni délután öt órakor. [termékmegjelenítés eleje] A másik pedig 
van ennek egy éjszakai változata, ami azt jelenti, hogy egyszerűen rá kell feküdni, tehát a mérete 90 cm széles és 2 m hosszú, ennek 
az úgynevezett derékaljnak, ami ugyanezt a hatást tudja. [termékmegjelenítés vége] A legfontosabb hogy a bennünk lévő 
testfeszültséget ez folyamatosan, amikor érintkezünk vele kiviszi a szervezetből, tehát a szervezet nincsen terhelve, 
[termékmegjelenítés eleje] ez egy nagyon nagy fontos szó ez a terhelés. A másik pedig, hogy onnan, összekötve az anyafölddel, 
akármilyen bonyolult módon is, [termékmegjelenítés vége] a negatív elektronok milliárdjai áramlik be a szervezetbe és 
tulajdonképpen ez a legfontosabb, [termékmegjelenítés eleje] ennek következménye az lesz, hogy a szervezetben nem lesznek 
gyulladások és nem fognak kialakulni újabb gyulladási gócok. Rengeteg ember az ízületi problémáknak [termékmegjelenítés vége] a 
sokaságával küszködik, szenved és megint csak hagy hivatkozzak erre az esettanulmányokra, hogy húsz percen belül ezek a fájdalmak 
szűnnek meg, sok ízületi gyulladásnál is. 
Narrátor:  
A derékalj alkalmazás nem csak alváshoz javasolható. Különleges eredményt hozhat rendelőkben, kórházakban vagy akár egy 
masszázsstúdióban.  
Szenyán Zoltán (természetgyógyász): 
Jóval hamarabb oldódnak az izomgörcsök a testben, illetve az a kívánt relaxált állapot, ami szükséges lenne egy jó masszírozáshoz, 
illetve egy bármilyen fizikális kezeléshez, az jóval hamarabb meg tud történni. Hamarabb esnek szét az izomrostok, illetve az 
izomgörcsök, és nincsen az a nagy feszültség az izmokban, mint mielőtt használtuk volna a derékaljat. 
Riporter: 
Mit mondanak a vendégei, hogy mit éreznek közben? 
Szenyán Zoltán: 
Hát azt szokták mondani, hogy jóval tovább tart a masszírozásnak a hatása és esetlegesen nem annyira fájdalmas a gyúrás. Tehát 
amikor egy adott problémáról beszélünk, mondjuk, itt a vállövi résznél mikor be vannak állva ez az úgy nevezett csuklyás izom, akkor 
is nem az első két-három mozdulatnál vagy az első négy-öt mozdulatnál nem annyira fájdalmas, hiszen már önmagától is kezd 
oldódni az izomgörcs azáltal, hogy a keringés, a perifériás keringés javul. Tehát az izmokban is az a rengeteg hajszálér, ami van, az 
megtelik vérrel, valójában létrejön a hajszáleres keringés és ez által tud oldódni az izomgörcs.  
Vendég a masszázspadon: [termékmegjelenítés eleje] 
Abszolút lehet érezni, sokkal könnyebben és sokkal hamarabb ellazul az ember. [termékmegjelenítés vége] Sokkal tovább tart 
magának a masszázsnak a pozitív hatása. És ami korábban még soha nem volt, két-három perc múlva már el is alszom, egészen a 
masszázs végéig.  
Narrátor [közben termékmegjelenítés]: 
Az emberi test földelésének céljára egy különleges anyagot fejlesztettek ki az Egyesült Államokban.  
Gyürüsi József: 
Ez nem egy olyan anyag – mert ugye védjük, próbáljuk itt hologramokkal, egyebekkel védeni, hogy ne tudják hamisítani, fogják majd 
előbb-utóbb - tehát én nagyon szépen kérek mindenki, mert úgy néz ki, hogy ez egyszerű gumianyag, de ebben van többek között 
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széndarab, ami össze van darálva, [termékmegjelenítés eleje] ezüst van benne, tehát egy különleges anyagösszetétele van ennek a 
guminak, gumiszerűségnek, ami tulajdonképpen valóban azt tudja tenni, hogy szigetel és el tudja látni azt a funkciót 
[termékmegjelenítés vége] amit elvárunk tőle. De a másik meg az, hogy nyugodtan egy életen keresztül lehessen forgatni, gyűrni, 
bármit csinálni vele, mert utána csak egy nedves ronggyal letörölöm és nyugodtan lehet továbbhasználni.  
Riporter: 
Tehát hogyha valaki egy ilyet vásárol… 
Gyürüsi József: 
Egy életen át. 
Riporter: 
Egy életre vásárolja. Ezt klinikailag valaki vizsgálta-e? 
Gyürüsi József: 
Igen, méghozzá nagyon sokan és erre vagyunk büszkék, mert valóban, mint ahogy említettem a weboldalunkra tehát nagyon sok 
klinikai esettanulmányt tettünk fel, hogy valóban mit tud tenni ez a termék. Nem napokon vagy heteken belül, akár 20 percen belül 
milyen változások történnek. Ez mind detektálva van ilyen hő-kamerás felvételekkel, hogy a színek hogyan változnak a 20 perc alatt, 
a fájdalomszintek hogyan változnak meg, egyéb szimptómáknak a történései hogyan történnek meg. Tehát ez mind detektálva van. Ez 
az egyik része, a másik része pedig különböző klinikák és különböző egyetemek vizsgálják, hogy valóban mi ennek a földelésnek a 
csodálatos és egyszerű hatása, ami ekkora eredményeket lehet vele elérni. [termékmegjelenítés eleje] Van egy úgy nevezett vakdugó, 
most mondjuk, ha egy szakember ezt meghallja, rögtön a szívéhez kap, hogy itt ezt mondom a vakdugót, amit tulajdonképpen be kell 
dugni egy ellenőrizett, szakember által ellenőrzött földelésbe, [termékmegjelenítés vége] tehát ez csak földeléssel érintkezik. Ha ez 
nincsen megoldva, akkor ki lehet alakítani számtalan módon ezt a földelést, csak tényleg egy szakemberre kell rábízni, 
[termékmegjelenítés eleje] és akkor abban a pillanatban működik is. Tehát még egyszer mondom az egésznek ez a lelke és az alapja, 
tehát alfája és omegája hogy így mondjam, [termékmegjelenítés vége] mert a kérdésre válaszolva ez a legfontosabb, hogy igen 
megteremtjük a kapcsolatot az emberi szervezet és az anyaföld között. 
Kérdező: 
Nyilvánvalóan nem varázslat. Ez egyszerűen az emberi test földeléséhez kidolgozott speciális eszköz. 
Gyürüsi József: 
Igen és végül is, ez tud egy olyan elképesztő hatásokat produkálni az emberi szervezet számára, amit el se tudtunk képzelni. 
 

 
 

 



153 
 

 
 
2. Miért fontos testünk rendszeres leföldelése? c. videó tartalma 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Pi8r_WUiLU  
A reklámfilmben az alábbi szöveg hangzik el: 
Dr Stephen Sinatra, az USA egyik legismertebb kardiológusa beszél testünk rendszeres leföldelésének fontosságáról. 
A legradikálisabb ötletetek néha a legegyszerűbbek. Itt van például a földelés, testünk leföldelése. Ahogyan a csupasz lábunkat a 
földre tesszük, rengeteg elektront szívunk magunkba, mert a Föld rengeteg negatív töltéssel rendelkezik és a testünk tele van szabad 
gyökökkel. Ilyenek például a nehézfémek, a levegőben lévő szennyeződések, a transz-zsírok. A testünket nagy mennyiségben 
árasztják el a szabad gyökök, amelyeket meg kell szüntetni. Ez többféleképpen lehetséges: Az egyik legősibb és legegyszerűbb módja 
ennek, amikor csupasz talpunkat a Földre helyezzük. Ezt hívom az „ősember gyógymódjának” illetve „mezítlábas forradalomnak”. 
Például kimész a tengerpartra, mezítláb a parkba, fekszel a hátadon a parkban vagy este hanyatt fekve nézed a csillagokat az égen és 
közben le vagy földelve. Az emberek azt mondják: „Nagyon jól érzem magam!” Ez olyan, mint amikor az emberek nyaralni mennek 
a tengerpartra és azt gondolják: „Nincs stressz, süt a nap, jók az éttermek” – de ez csak részben igaz. Tulajdonképpen az történik, 
hogy amikor a tengerparton vannak, leföldelik magukat. Akár a vízben vagyunk vagy sétálunk a homokban, ez változásokat okoz az 
autonóm idegrendszerben, addig a pontig, amíg az jobban működik. Erről szól az egész. Amikor mezítláb sétálsz, gyakorlatilag 
milliószámra szívod magadba az elektronokat és azok méregtelenítik a testet. Amikor elektronok lépnek be a testünkbe, a vérünk 
hígabb lesz. Tehát a vérünk,  amely először úgy néz ki mintha vörös ketchup lenne, inkább vörösborra fog hasonlítani. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy a hydrocolloid állapotok, mint például az üledékes vér, a szívszélhűdés, a szívroham, a rákos daganatok, 
neurodegeneratív betegségek és a cukorbaj leggyakoribb okozója. Olyan sok méreg van a véráramunkban, hogy a vérünk nyúlós, sűrű 
lesz. Ahogyan a lábunkat a földre tesszük, mint ahogyan most én is, és ez a talaj egy kicsit meg lett öntözve, egy kicsit nedves, ezáltal 
jó a vezetőképessége, testem milliónyi és milliónyi elektront szippant magába. Ezek a szabad elektronok rabul ejtik a szabad 
gyököket. És amikor ez megtörténik, a testben változások mennek végbe. A kísérleteink azt mutatták, hogy a földelés megkezdése 
után két másodperccel már megváltozik a bőr vezetőképessége. Ez olyan, mint egy hazugságvizsgáló teszt, gyorsan történik. Amit a 
földelés tesz a szív szempontjából, az a szívritmus feljavítása, abszolút javítja a szimpatikus idegrendszer működését addig a pontig, 
amíg az idegrendszer nyugodtabbá válik. Nagyon pozitív vagyok a földeléssel kapcsolatosan, mert ez a legprimitívebb, legkönnyebb, 
legolcsóbb módja, hogy optimális egészségnek örvendjünk. Menj mezítláb a parkban, sétálj a betonon, sétálj a vízparton, a homokban, 
menj szörfözni, ha golfozol, néha vedd le a cipőd és földeld le magad. Repülés után szintén földeld le magad. Amikor mindezeket 
megteszed, valóban segíted tested abban, hogy a homeosztázis optimális állapotát elérje. 
Földelni Jó Kft. www.foldelnijo.hu „Testünk leföldelése” 
 
3. Testünk leföldelése c. videó tartalma 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HMFHEtDGC6E2  
A reklámfilmben az alábbi szöveg hangzik el: 
Miért fontos testünk rendszeres leföldelése? 
Mindenki tudja, hogy a napfény, a nap energiája nélkülözhetetlen a jó egészséghez. Ugyanakkor tudjuk ezt a Föld energiájáról is? 
Amikor közvetlen kapcsolatba kerülünk a Föld felszínével, testünk olyan energiával töltődik fel, amitől sokkal hamarabb jobban 
érezzük magunkat! Ezt hívják testünk leföldelésének. A történelem során az emberek mindig természetes módon töltekeztek a Föld 
energiájával, de napjainkban életünk nagy részét zárt terekben töltjük. Ha esetleg kimozdulunk, általában cipőt viselünk, ami 
megakadályozza, hogy leföldeljük testünket. Ezáltal elég fáradtnak, levertnek érezzük magunkat, mivel napokat, esetleg éveket 
töltünk el anélkül, hogy érintkeznénk az Anyafölddel. Ennek nem kell így lennie! El kezdhetjük élvezni a földelés előnyét például 
azáltal, hogy mezítláb sétálunk a szabadban. Minél többször annál jobb. Ez önmagában egész életünket megváltoztathatja, és ingyen 
van! Ha nagyszerűen érezzük magunkat leföldelve a szabadban, akkor érdemes leföldelni testünket házon belül is! Egyszerűen 
csatlakoztassuk földelő termékünket Geo-connect Pad & Bed a konnektorföldelő villáihoz, melynek kivezetése szakszerűen le van 

                                                           
2 Utolsó letöltés: 2016. május 23. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Pi8r_WUiLU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HMFHEtDGC6E
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földelve! Ezen módszer segítségével biztonságosan és természetes módon jutunk hozzá a Föld energiáihoz bárhol is vagyunk, akár 
dolgozunk, vagy éppen játszunk, különösképpen amikor alszunk. Ha testünket leföldeljük, sokkal mélyebben fogunk aludni, 
frissebbnek és kipihentebbnek érezzük magunkat, valamint csodálatosan ébredünk! Mi is tulajdonképpen ebben a legjobb? Mindenki 
részese lehet ennek az életünket gyökeresen megváltoztató felfedezésnek! Nincs is mit gondolkodni rajta… Kezdjük le még ma 
testünket leföldelni és garantáltan sokkal jobban fogjuk érezni magunkat és jobban is alszunk.  
Földelni Jó Kft. (email, telefon, weboldal) 
 
E. Előadások tartása során alkalmazott diasor 
A prezentáció tartalma az alábbi volt: 
Kezdő dia 

 

2. dia 

 
3. dia 

 

4. dia 

 
5. dia 

 

6. dia 

 
7. dia 8. dia 
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9. dia 

 

10. dia 

 
11. dia 

 

12. dia 

 
13. dia 

 

14. dia 

 
15. dia 16. dia 
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17. dia 
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23. dia 24. dia 
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26. kép 
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31. dia 32. dia 
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36. dia 
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39. dia 40. dia 



159 
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46. dia 
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49. dia 
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55. dia 

 

56. dia 

 
57. dia 

 

58. dia 

 
59. dia 

 

 

 
 
F. Paramedica c. lapban megjelenő cikk 
A cikk tartalma a következő volt. 
Hogyan működünk? 
Járj mezítláb! 
Olyan bolygón élünk, mely maga is él, és a szabad elektronok által keltett finom energiákkal pulzál. Tudományos kutatások most 
fedezik fel, hogy miért gyógyulnak, miért érzik magukat sokkal jobban az emberek, amikor közvetlen összeköttetésbe kerülnek 
ezekkel a mindenütt jelenlévő energiamezőkkel, 
Nem létezik olyan gyógyszer, amely képes lenne arra, amit az Anyafölddel való rendszeres, közvetlen kapcsolat jelent szervezetünk 
működése, életünk és egészségünk szempontjából. A Föld felszínén mezítláb sétálva természetes módon szabadulunk meg a 
testünkben felgyülemlett elektromos stressztől, elősegítjük a szabad elektronok beáramlását a szervezetünkbe. A „földelés” által 
testünk energiaszintje (potenciálja) gyorsan kiegyenlítődik a Földével. Az elektronok visszaállítják testünk természetes belső 
elektromos egyensúlyát, szinkronizálják belső biológiai óránkat, hormonciklusainkat és fiziológiai ritmusainkat.  
Testünk rendszeres „leföldelése” egyike a legtermészetesebb és legbiztonságosabb dolgoknak, amit egészségünk érdekében tehetünk. 
Hatására beindulhatnak annak önszabályozó és öngyógyító folyamatai, enyhülnek a krónikus fájdalmak, izomfeszülések és a stressz. 
A rendszeres földelés megnyugtatja az idegrendszert és javítja a véráramlást. Energiaszintünk növekszik, jobban alszunk, felgyorsul a 
betegségek, sérülések utáni gyógyulás üteme. Az uralkodó orvosi elmélet szerint az általános gyengülés egyik oka a szabad 
radikálisok sérülése, amelyet szakmai nyelven oxidatív stresszként ismerünk. Ha leföldeljük magunkat, jelentősen csökken az oxidatív 
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stressz, s ezzel a gyulladások mértéke, így megnő az esélye a jobb egészségnek és a hosszabb élettartamnak. Vitán felül áll, hogy ez 
funkcionálisan „fiatal” immunrendszer fenntartása kiváló stratégia életminőségünk megőrzése és az öregedési folyamatok lassítására.  
Új, „mezítlábas mozgalom” van elindulóban, amely végig fog söpörni a civilizált világon. Az anyafölddel való napi kapcsolat sok 
mindent meg fog változtatni. Több mint egy évtizedes, az USA-ban végrehajtott kutatómunka, a kontrolált klinikai kísérletek és 
megfigyelések sorozata, a sok ezer szereplő véleménye egyértelműen bizonyítja, hogy igenis van ellenszer a tömérdek fejfájásos, 
hátfájásos, depressziós, magas vérnyomásos problémára, amely az ún. civilizált országok lakosságának legalább felét mételyezi, 
egészségét és életminőségét rombolja. 
A „földelés” szót tehát arra a folyamatra használjuk, amikor a szabadban mezítláb sétálunk – ahogy azt az emberek természeti 
lényként – korábban mindig is tették. Hideg időben, amikor nem járhatunk kinn mezítláb, testünket odabenn is leföldelhetjük. Az 
USA-ban kidolgoztak egy olyan új technológiát, ami lehetővé teszi, hogy munka közben, az irodában ülve, illetve otthon saját 
lakásunkban, akár a tv előtt ülve, sőt éjszaka alvás közben is szabad hozzáférésünk legyen a Föld elektronjaihoz – ugyanúgy mintha 
mezítláb állnánk a parkban vagy a vízparton! Az új technológia célja, hogy helyreállítsa a test természetesen földelt állapotát. (Forrás 
és további irodalom: www.foldelnijo.hu, 06-20/916-0583)  
Gyürüsi József, természetgyógyász, bioenergetikus 

 
G. Saját honlap (www.foldelnijo.hu) 
A honlap tartalma a következő: 
http://www.foldelnijo.hu/hu/ 

1. Miért fontos testünk rendszeres leföldelése? 
Testünk rendszeres leföldelése visszaállítja szervezetünk természetes elektromos állapotát, megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a 
gyulladásokat és az álmatlanságot valamint javítja a véráramlást. Nem létezik olyan gyógyszer, amely tudná azt, amit az Anyaföld 
elvégez számunkra! 
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek 

 
http://www.foldelnijo.hu/hu/23-elheto-kornyezetunk-az-elektroszmog-es-a-foldsugarzas-hatasa 

http://www.foldelnijo.hu/
http://www.foldelnijo.hu/
http://www.foldelnijo.hu/hu/
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/23-elheto-kornyezetunk-az-elektroszmog-es-a-foldsugarzas-hatasa
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2. Élhető környezetünk – az Elektroszmog és a Földsugárzás hatása mindennapjainkban  
Az emberi szervezet az evolúciós fejlődés folyamán nem tudta és nem tudja a mai napig lekövetni a gyors környezeti változásokat. 
Napjainkban életünk tereit különböző elektromos és elektromágneses sugárzások sokasága tölti kialakítva az úgynevezett 
elektroszmog jelenséget, amely által csökken az élhető környezetünk minősége. 
A Földnek is van mágneses tere, úgynevezett földsugárzása, gondoljunk csak az iránytű működésére vagy Nap által keltett napszél 
elleni védelemre. Tehát szervezetünk ismeri mindezt és a működéséhez nélkülözhetetlen a természet által adott különböző finom 
elektromos és elektromágneses sugárzások jelenléte. A problémát az jelenti, ha ezek a sugárzások torzulnak vagy mesterséges (ember 
alkotta) sugárzásokkal gerjesztve fokozzák egymás hatását, ezáltal megjelenik a mindennapi életünkben az elektroszmog és a káros 
földsugárzás. Ezek a hatások gyakorolnak néha súlyos élettani változásokat az emberi szervezet működésében, tehát célszerű 
mindezeket csökkenteni, ha lehetséges akár teljesen kivédeni, hogy egy élhető környezetet teremtsünk magunknak azáltal, hogy 
használjuk korun technikai vivmányait a megfelelő keretek között. 
http://www.foldelnijo.hu/hu/22-gyulladasok-kimerultseg-stressz 
Gyulladások, kimerültség, stressz – mindennapjaink velejárói  
Egyre gyakrabban lehet hallani, hogy mindennapjaink velejárója a stressz illetve a kimerültség. Mindezeket természetesnek vesszük, 
ugyanakkor nem szükségszerűek az életünkben. Annak ellenére, hogy szervezetünk jelez számunkra, gyakran a legvégső határokat is 
feszegetjük, amelyet tetéz, hogy testünkben levő gyulladások szinte "látahatatlanul" gyengítenek, rombolnak, holott mindez 
elkerülhető, illetve kiküszübölhető lenne. 
Mindannyian tudjuk, hogy a NAP meleget, fényt, D-vitamint biztosít számunkra. A FÖLD friss levegőt, vizet, élelmiszert és olyan 
felületet biztosít számunkra, amely az ÉLETET adja. A közelmúlt felfedezése, hogy amikor kapcsolatba kerülünk a FÖLD 
felszínével, még egy fontos élettani hatást kapunk: a test negatív töltésű elektronok milliárdjait veszi fel, amely egy természetes és 
finom energiaforma és amely a mai modern korban nélkülözhetetlen! 
Ezt nevezhetjük akár ,,G" vitaminnak is amelyhez testünk leföldelésének révén juthatunk hozzá (,,G" = a görög mitológiában az 
őselemek egyikét ,,GAIA" testesítette meg, a FÖLDET, a FÖLDANYÁT!) 
A történelem során az emberek állandó kapcsolatban voltak a Földdel, a modernkori gyulladásokon alapuló betegségek számukra 
ismeretlenek voltak . Mezítláb jártak, a földön aludtak vagy földes padozatú szobában, művelték a földet puszta kézzel! Azonban ez a 
kapcsolat a modern életstílussal teljesen megváltozott. Ráadásul a vezetőképes bőrtalpú cipőket felváltotta a műanyag és gumitalp, 
ami teljesen elszigetel a földdel való érintkezéstől. Lakásaink, irodáink körbe vannak véve elektromos vezetékek sokaságával, vezeték 
nélküli eszközökkel, elképesztő mennyiségű mobilátjátszó állomásokkal, WiFi-k, vezeték nélküli- (un. Dect) és mobiltelefonok 
sokaságával, amelyek folyamatosan pozitív töltésekkel „látnak" el bennünket. Egyéb környezeti hatások is érnek, mint a higany és 
egyéb nehézfém szennyezések, rovarirtó szerek, növényvédő szerek, transz-zsírok stb. Mindezek folyamatosan kimerítik a test 
(negatív) elektronkészletét és egy úgynevezett ,,elektronhiány szindróma" lép fel, betegségek sokaságát idézve elő. A pozitív töltések 
felhalmozódnak a szervezetben és ez okozza a szabadgyököket, gyulladások sokaságát, autó-immun betegségeket, egyszóval 
mindennapjainkban a kínokat és a fájdalmakat. Ezen betegségek és kivédésük napjaink egyik legfontosabb megoldandó problémája 
mivel a lakosság nagy többsége gyulladásokkal teli testtel éli mindennapjait, szenved a kimerültségtől, stressztől, kialvatlanságtól. 
Ezek mind az öregedést gyorsító tényezők. Létezik egy egyszerű, a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető módszer, hogy 
megszabaduljunk a fentiektől, illetve csökkentsük azok káros hatását. Ez a FÖLDELÉS, azaz testünk rendszeres leföldelése, 
kapcsolatunk az anyafölddel! 
http://www.foldelnijo.hu/hu/6-testunk-lefoldelese-a-regmult-es-napjaink 
Testünk leföldelése - A régmúlt és napjaink  
Ősidők óta az ember mezítláb közlekedett nappal és mezítláb aludt éjjel. A különböző civilizációk mindig nagyra becsülték fizikai 
kapcsolatukat az Anyafölddel. Az onnan kapott gyenge elektromos jelek hatásosan szabályozták őseink testének mechanizmusait. 
Aztán az emberi evolúció folyamán valamiért túlzottan civilizálatlannak és egészségtelennek minősült az, hogy közvetlen 
kapcsolatban maradjunk a Föld első számú gyógyító erejével. Az úgynevezett modern élet velejárói, mint például a sokemeletes 
épületek, repülőgépek, vagy az olyan mindennapos dolgok, mint a műanyag- vagy gumitalpú cipők még jobban elszigetelnek 
bennünket ettől a gyógyító erőtől. 
Testünk leföldelésekor természetes úton szabadulhatunk meg gyulladásainktól, fájdalmainktól és a stressztől. Mindezt egyszerűen és 
ingyen megtehetjük. Csupán annyi a dolgunk, hogy a szabadban mezítláb közvetlenül a földre álljunk. Ekkor a földfelszín milliónyi 
negatív töltésű szabad elektronja áramolni kezd belénk, amelyek semlegesítik testünk pozitív elektromos töltését és segítenek 
visszaállítani természetes elektromos egyensúlyát. Városi lakásunk vagy a kedvezőtlen időjárás megakadályozhat bennünket abban, 
hogy ezt rendszeresen megtegyük. Az általunk ajánlott termékek lehetővé teszik, hogy testünk leföldelését lakásunkban vagy alvás 
közben is megoldjuk, bármilyen időjárás közepette. Testünk összekötése az anyafölddel egyetlen célt szolgál – hogy jobban érezzük 
magunkat. Minden porcikánk elektromosan funkcionál – szívünk, agyunk, sejtjeink, mindenünk, ezért szükségszerű testünk 
leföldelése. Az emberek többsége manapság elszigetelve tartja magát a földtől, ami miatt testünk elektromosan állandóan feltöltődve 
marad, és ennek egyenes következménye lehet a gyulladás, stressz, kimerültség, krónikus fájdalom, amely természetellenes állapot. 
http://www.foldelnijo.hu/hu/foldelesrol 
Ősidők óta az ember mezítláb közlekedett nappal és mezítláb aludt éjjel. A különböző civilizációk mindig nagyra becsülték fizikai 
kapcsolatukat az Anyafölddel. Az onnan kapott gyenge elektromos jelek hatásosan szabályozták őseink testének mechanizmusait. 
Aztán az emberi evolúció folyamán valamiért túlzottan civilizálatlannak és egészségtelennek minősült az, hogy közvetlen 
kapcsolatban maradjunk a Föld elsőszámú gyógyító erejével. 
Az úgynevezett modern élet velejárói, mint például a sokemeletes épületek, repülőgépek, vagy az olyan mindennapos dolgok, mint a 
műanyag- vagy gumitalpú cipők még jobban elszigetelnek bennünket ettől a gyógyító erőtől. Mindez eredményeként a lakosság nagy 
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többsége gyulladásokkal teli testtel éli mindennapjait, szenved a kimerültségtől, stressztől, kialvatlanságtól. Ezek mind az öregedést 
gyorsító tényezők. 
Testünk leföldelésekor természetes úton szabadulhatunk meg gyulladásainktól, fájdalmainktól és a stressztől. Mindezt egyszerűen és 
ingyen megtehetjük. Csupán annyi a dolgunk, hogy a szabadban mezítláb közvetlenül a földre álljunk. Ekkor a földfelszín milliónyi 
negatív töltésű szabad elektronja áramolni kezd belénk, amelyek semlegesítik testünk pozitív elektromos töltését és segítenek 
visszaállítani természetes elektromos egyensúlyát. Városi lakásunk vagy a kedvezőtlen időjárás megakadályozhat bennünket abban, 
hogy ezt rendszeresen megtegyük. Az általunk ajánlott termékek lehetővé teszik, hogy kényelmesen leföldeljük magunkat 
lakásunkban vagy alvás közben is, bármilyen időjárás közepette. Testünk összekötése az anyafölddel egyetlen célt szolgál – hogy 
jobban érezzük magunkat. Minden porcikánk elektromosan funkcionál – szívünk, agyunk, sejtjeink, mindenünk. Az emberek 
többsége manapság elszigetelve tartja magát a földtől, ami miatt testünk elektromosan állandóan feltöltődve marad, és ennek egyenes 
következménye lehet a gyulladás, krónikus fájdalom, amely természetellenes állapot. 
Az alábbi animációs film szemlélteti a fent leírtakat! 
Az embert körülvevő "technika" hatásai - elektromos, mágneses és elektromágneses hullámok és lehetséges kivédésük a FÖLDELÉS 
révén 
Évmilliók folyamán az emberi szervezet hozzászokott a természetben található nagyon finom elektromos és elektromágneses terek 
hatásaihoz. Végül is ebben a környezetben alakult ki az emberi szervezet összes biofizikai, biokémiai folyamatainak az összessége, 
amely során egy egészséges emberi szervezet megszületik és létezik. Ezt a nagyon finom természetes környezetet változtatta meg az 
emberiség - sok minden mellet (táplálkozás, viselkedés, túlfeszített tempó, megfelelési kényszerek, stb.) - és napjainkban óriási 
méreteket öltött "elektrotechnizálás"! 
Amióta az ember által alkotott berendezések mesterségesen előállított elektromos, mágneses és elektromágneses tereket képesek 
gerjeszteni, a helyzet jelentősen megváltozott. Ezek a berendezések olyan villamos erőtereket állítanak elő, amelyek korábban nem 
léteztek. Pontosabban az elmúlt húsz évben olyan technikai alkalmazások születtek, amelyek korábban teljességgel elképzelhetetlenek 
voltak. Ez alatt a rövid idő alatt sem nekünk embereknek, sem más élőlénynek semmilyen esélyünk nem volt arra, hogy ezekhez a 
mesterséges terekhez bármilyen módon hozzászokjunk és alkalmazkodjunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell használnunk ezeket a 
"technikai csodákat", igenis szüksége van rá az emebriségnek, de sokkal körültekintőbben kellene megtenni. 
Íme egy példa: 
Egy nanoTesla horizontális 50 Hz-es váltakozó mágneses tér közel 4 mikroAmper áramerősséget indukál az emberi testben! Egészen 
új megközelítést hozott a kutatások folyamán az a felismerés, hogy számos biológiai szövet ferromágneses kristályokat, úgynevezett 
Magnetitokat, azaz Fe3O4-t tartalmaz. Többek között az emberi agyszövet grammonként 1 milliót! Mérete: 190-200 nanométer és 
minden 100.-ik sejtre jut egy kristály. Mindezeket figyelembe véve rájöttek, hogy a nagyfeszültségű távvezetékek közelében az 
elektromágneses sugárzás erősebben (károsabban) hat az emberi szervezetre! 
A másik nagy problémát a mikrohullámú sugárzások (mobitelefonok, sejttornyok, Wi-Fi hálózatok) okozzák. Az elektromágneses 
hullámok mágneses hullámát az emberi bőr, mint egy egyenírányító, átalakítja árammá! Elöször örvény majd inger árammá. A 
sejteknek, szöveteknek, szerveknek pedig van egy ingerelhető küszöbük és ha ezt naponta sokszor átlépjük, akkor annak csak idő 
kérdése, hogy mikor okoz élettani elváltozást! Ennek következményét most már kutatások ezrei bizonyítják, hogy milyen súlyos 
egészségügyi problémákat tud elindítani. 
Mi lehet a megoldás? Együtt élni a technika vívmányaival de elkerülve a visszafordíthatatlan következményeket, káros hatásokat! 
Ehhez nyújt elképesztő mértékű segítséget a FÖLDELÉS! A modern kor embere természetes, hogy cipőben jár pedig ezzel, hogy 
cipőt húzott a Föld természetes negatív elektronjainak és a finom elektromos mezőknek a forrását "zárta el" Önmagától! Ez az a forrás 
amely elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez, a vérkeringésnek, szinkronizálja a BIORITMUST és egyéb 
élettani folyamatainkat. A Geo-Connect "földelő termékekkel" olyan élettani folyamatokat tudunk megvalósítani amilyet még eddig 
soha semmivel. 
http://www.foldelnijo.hu/hu/betegsegek-es-kivedesuk 

3. Betegségek és kivédésük  
Alvászavarok, Kimerültség, Stresz – miért jelentkeznek és hogyan kezeljük őket? 
Krónikus fájdalmak és ami mögöttük van illetve korunk betegségei: „autoimun" betegségek tünetei, az allergiák sokasága! 
Az ember elekromos lény. Az emberi test nagyon jó vezető! Elektronokat tartalmaz, amely képes elektromos energiát adni celláról-
cellára. Tartalmaz nagy számú töltött ionokat vízben oldott formában (vér, testnedvek). Az emberi szervezet rendszeresen termel 
pozitív töltéseket a különböző külső környezeti hatások okán mint például cigaretta, rovarírtó szerek, növényvédő szerek, transzzsírok 
és a már említett nagymértékű sugárzások, amelyek miatt folyamatosan pozitív elektron többlettel rendelkezünk, amelynek 
következménye a nagyszámú szabadgyökök megjelenése! A szabadgyökök alapvetően asszimetrikus molekulák, amelyekből hiányzik 
egy elektron, ezért keresik az elektron párjukat. Hol? Az egészséges sejteknél és addig ,,bombázza" azokat amíg el nem tudja 
,,rabolni"! De addigra már az egészséges sejt sérül és elveszíti funcióját, morfológiáját! Az eredmény: gyulladások sokasága amelynek 
folytatása a degeneratív betegségek kialakulásának egyik lehetésges melegágya! 
Mindezt mostmár számtalan kutatási vizsgálat bizonyítja és hitelesen alátámasztja. Többek közt a California Institut Science 
Intézetben végzett kutatás (angol nyelven itt érhető el) is megerősítette, hogy a szervezetben azonnali változások állnak be 
agyhullámaink aktivitásában és izmaink feszültségében. Ha bármelyik termékünkkel földeljük a szervezetünket akkor természetes 
módon szabadulunk meg a testünkben felgyülemlett elektromos stressztől és egyúttal elősegítjük a szabad elektronok beáramlását a 
szervezetünkbe. Ezek az elektronok visszaállítják testünk természetes belső elektron egyensúlyát, amely viszonzásképpen elősegíti a 
test természetes belső homeosztázisát. Viszonzásként elősegíti belső rendszereink normális és harmonikus működését. Megoldást 
kinál testünk elektronhiányára, ami által csökken a bennünk lévő gyulladás, amely degeneratív betegségek gyakori kiváltója. 
Idegrendszerünket a stressz állapotából nyugalmi helyzetbe téríti. Beindulnak az önszabályozó és öngyógyító folyamatok! 
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Az emberiségnek egyik nagy problémája, hogy teljesen elszakadt attól a természetes közegétől, amelybe beleszületett. Cipőt húztunk, 
vasbetonszerkezetekkel vesszük körbe magunkat, agyon ,,csövezzük" a lakótereinket, elektromos vezetékek sokasága vesz körbe 
bennünk, számítógépek előtt telik a napunk jó része és akkor a mobilfóniát sem hagyhatjuk ki (mobiltelefon, mobilátjátszó állomások, 
Dect azaz zsinór nélküli telefonok, Wi-Fi hálózatok). És még mi vár ránk azt senki nem tudja, de hogy a technikai fejlődés itt még 
nem áll meg, az biztos. Viszont elért a modern kor embere egy olyan szintre, hogy mindezeket egészségkárosodás nélkül nem tudja 
már elviselni. 
Leheteséges következmények, betegségek a teljesség igénye nélkül: szív és érrendszeri betegségek sokasága, vér-agy gát megbontása, 
gyengítése, Parkinson, Alzhelmer kór, Scelóris-multiplex, Lou Gehrin betegség (amiotrófiás Laterális Sclerózis), fülzúgás (tinnitus), 
meddőség, csökkent spermium szám, mellékvese kimerűlés, alvászavarok és kimerültség, gyulladások, stb. 
Ha FÖLDELVE alszunk vagy legalább napi 2-3 órát leföldeljük testünket, akkor a földelés normalizálja a kortizol napi ritmusát 
ezáltal javítja az alvást, csökkenti a fájdalmat, gyulladást, az alvászavarokat és az ezek okozta kimerültséget. Ezenkívül a kortizol 
megfelelő működése esetén a vérnyomás stabilizálódik, stabilizálódik a cukorszint a fehérjék és zsírok felhasználása. Ez tudja 
"kezelni" a stresszes állapotot! Ezzel kapcsolatban készült kutatás eredménye itt olvasható angolul! 
Az érfalak (beleértve a legkisebb kapillárist is) belső fala elekromosan negatív töltéssel rendelkezik. Az alakos elemek felülete a 
vérünkben (pl. fehérvérsejtek, vörösvértestek) szintén elektromosan negatív töltéssel rendelkezik. A negatív a negatívot taszítja 
(azonos pólusok), ezáltal az ér közepére "tereli" az alakos elemeket és így könnyedén és akadálytalanúl tud áramolni a 
vérkeringésünk! Azonban ezek a kívülről indukált elektromos és elektromágneses sugárzások az érfalon vagy a "vértest felületén" 
megváltoztatják a töltést negatívról pozitívra, akkor már az eltérő pólusok vonzák egymást, amelynek aztán az a következménye, 
hogy összetapadnak a vérlemezkék (agglutináció) és olyan mértékben besűríti a vért, hogy akár olyan állagot is el tud érni mint a 
ketchup! Nem nehéz elképzelni, hogy a szívnek ez mekkora megterhelést jelent! 
A Geo-Connect földelő termékeink 90 perces használata után már teljesen szétvállnak ezek az az összecsapódások és minden 
mellékhatás nélkül megfelelő higítást tudunk elérni. Mindezeket lektorált vizsgálatok bizonyítják (ehhez kapcsolódó kutatás angol 
nyelven itt érhető el)! 
Ráadásúl 90 perc földeléssel már nagyon sokat tud változni a szív frekvenciájának variabilitása. Ez a szív alkalmazkodó képesége, 
arra vonatkozóan, hogy miként képes a belső és külső környezet megváltozott terheléseit szívveréstől – szíverésig eltelt időtartamban, 
folyamatosan megváltoztatni. 
A szív alakalmazkodó képessége a szimpatikus – paraszimpatikus idegrendszer optimális összjátékán, együttműködésén nyugszik! A 
FÖLDELÉS javítja és megnyugtatja a szimpatikus idegrendszert és ezéltal lessz jobb a szív frekvencia variabilitása (eredeti kutatási 
anyag itt olvasható angolul)! 
Egy másik példa a ZÉTA-potenciál (véralvadás): javítja az energiát a vörösvértestek között. A ZÉTA – potenciál átlagosan 280 %-al 
emeli meg a FÖLDELÉS! Kutatás bizonyítja, hogy 80 perc FÖLDELÉS alatt bekerül a véráramba a szabad negatív elektronok 
sokasága és átalakítja a vért! 
A fentiekben leírt, néhány tudományos tény és a hozzájuk tartozó kutatások révén bebizonyosodott, hogy az emberi test 
leföldelésének milyen pozitív hatása van szervezetünkre. 
A fennt említett problémákra ad példátlanul egyszerű megoldást testünk leföldelés illetve a FÖLDELŐ termékeink (Geo-Connect 
Pad, Geo-Connect Bed)! 
Dr. Stephen Sinatra, kardiológus: 
Korunk betegségei és a kiváltó okok – hogyan lehet enyhíteni, esetleg megszüntetni őket, illetve melyek azok az összefüggések, 
amelyek bizonyítják testünk leföldelésének szükségességét és pozitív hatásait? 
Egy úgynevezett interaktív családorvos Dr. David Richards a következőt jelentette be: 
"Én több mint 30 éve mint általános orvos soha semmilyen segítséget nem tudtam adni a DIABÉTESZES NEURÓPÁTIÁS* 
betegeimnek. De a világon nincs orvos aki tudott volna ezen segíteni! 
Minden amit tehettünk, hogy megpróbáltuk optimatizálni a vércukorszintet és ezt sűrűn ellenőriztük! De ez természetesen nem oldotta 
meg a zsibbadt lábat! 
A FÖLDELÉS EZT EGY CSAPÁSRA TELJESEN MEGVÁLTOZTATTA és már tudunk segítséget nyújtani a betegeknek!" 
*Diabéteszes neurópátia: a cukorbetegség által kiváltott tünet, amely elsősorban a lábat, annak az alszárat érinti zsibbadás formájában. 
A zsibbadást követően leggyakrabban égő, zsibbadó, szúró jellegű fájdalom jelenik meg ami elsősorban éjszaka elviselhetetlen. Még a 
takarót sem tudja a beteg elviselni! 
http://www.foldelnijo.hu/hu/elheto-kornyezet 

4. Élhető környezet  
5. Elektroszmog – a láthatalan „ellenség" 

Tulajdonképpen mi is az elektroszmog? A szmog szó használata egy higéniai kongresszusra nyúlik vissza, amelyet 1905-ben 
Londonban tartottak; témája a köd és a füst kapcsolata volt (angolul: smoke = füst és fog = köd). Az elektroszmog pedig az 
elektromos és az elektromágneses terek és sugárzások kiváltotta környezetszennyeződés szinonimája. 
Az elektroszmog - szemben a levegőre vonatkozó szmoggal - nem látható! Ezért ez a fogalom ebben az értelmezésben kissé 
félrevezető lehet. Ez a szóhasználat ugyanis nem tükrözi igazán azokat a biológiai hatásokat, amelyeket elektromos, mágneses vagy 
elektromágneses terek okozhatnak. Hogy miért is van ennek napjainkban jelentősége, ahhoz egy kicsit messzebbről kell indulni. 
Évmilliók során az emberi szervezet hozzászokott a természetben található elektromágneses terek hatásaihoz. Ilyen a Föld természetes 
geomágneses mezeje (értéke: 0.04-0.06 Gauss), amelyben az emberi szervezet összes biofizikai és biokémiai folyamatai kialakultak. 
Ezt a nagyon alacsony természetes elektromágneses környezetet terheltük meg az utóbbi évtizedekben olyan nagymértékben 
mesterséges (ember alkotta) elektromos és elektromágneses sugárzásokkal, hogy a napjainkra elértük azt a lélektani határt, hogy már 
élettani következmények nélkül nagyon nehéz megúszni. És legfőképp azért mert kevés vagy egyáltalán nincs információnk ezekről. 

http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Ghaly_Teplitz_cortisol_study_2004.pdf
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier_earthing_pulse_rate-2010.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier_earthing_pulse_rate-2010.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier-Sinatra-HRV-Paper-2011.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier-Sinatra-HRV-Paper-2011.pdf
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/elheto-kornyezet
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Az elektromágneses sugárzás nem látható, ez egy sajnálatos velejárója az elektroszmognak. 
Elsőre ez természetesnek hangzik, de ennek ellenére fontos ezt itt megállapítani. Ha ugyanis látható lenne, az emberek nagy többsége 
nem úgy ítélné meg, hogy ez nincs ránk hatással. Úgy lehet elképzelni mint egy láthatatlan felhőt, amely minden készüléket körülvesz 
vagy mint egy köd amely egyik helyen sűrűbb a másik helyen ritkább. 
Minden bekapcsolt elektromos készüléket egy ilyen felhő vesz körül, még az elektromos vezetéket is beleértve amelyek a falban 
húzódnak. Ráadásul közismert, hogy Magyarországon elég nagy káosz uralkodik villanyszerelés szempontjából. Főleg a 60-as, 70-es 
de még a 80-as években épült lakásokban is a mai napig nincs kialakítva a védőföldelés. Az ilyen lakásokban nagyon magas értékeket 
lehet mérni, mondhatni "hömpölyög" az elektroszmog, az elektromos és elektromágneses terek által keltett "köd". Nagyfokú naivitás 
lenne azt hinni, hogy az élőlényekre és a természetre ez nincs káros hatással. A konnektorokon keresztül az áramszolgáltató általában 
úgy szolgáltatja a villamos áramot, hogy 230 V-os váltakozó feszültséget bocsát rendelkezésünkre. Ha egy elektromos készüléket a 
konnektorhoz csatlakoztatunk, az 50 Hertzes áramot vesz fel. A felvett áramerősség – tehát hogy mennyi áram érkezik – az adott 
készülék teljesítményfelvételétől függ (a fogyasztástól). Fogyasztás közben műszerekkel mérhető elektromos és mágneses terek 
jönnek létre. Ilyen kisfrekvenciájú terek keletkeznek minden elektromos és elektronikus készülék körül mind folyamatos üzemelés, 
mind készenléti üzemmódban, azaz akkor is ha a készülék nem dolgozik. Sok hálószobában áll tévékészülék. Ha ezek a berendezések 
készenléti üzemmódban vannak, akkor is okoznak elektromágneses sugárzást abban a helyiségben, ahol éppen alszunk. Majdnem 
minden ágy mellett találok telefon töltőt, ami azt jelenti, hogy az emberek többsége mobiltelefonnal alszik mert az az ébresztőóra (a 
mobil akkor is bocsájt ki elektromágneses sugárzást, ha ki van kapcsolva a készülék). 
Miközben immunrendszerünknek pihenni kellene, ezek a sugárzások sajnos károsan hatnak ránk, ezért is nevezhetjük az 
elektroszmogot láthatatlan ellenségnek. Tapasztalatok alapján az a megoldás, ahogy a villanyvezetékeket egy házban kialakították 
illetve elhelyezték, döntően hozzájárulhat ahhoz milyen jól vagy kevésbé jól érzik magukat a lakók. Fontos kiemelni, hogy nem arról 
van szó, hogy megváltozassuk ezt a technikai világot - mert nem lehet megállítani, hanem fontos lenne megtanulni, hogy hogyan kell 
úgy élnünk és mit kell tennünk azért, hogy a technika tegye a dolgát, de mi sem betegedjünk bele. Ennek a kivédésére és megoldására 
a Teremtő megadta a megoldást: az Anyafölddel való közvetlen kapcsolat, azaz a FÖLDELÉST! A földelés minimálisra csökkenti a 
fent írtak okozta egészségkárosodást, mert a Föld természetes forrása a negatív elektronoknak és a finom elektromágneses mezőknek, 
amely elengedhetetlen az immunrendszer, vérkeringés megfelelő működéshez, szinkronizálja a bioritmust és egyéb élettani 
folyamatainkat. 
A Geo-Connect termékek által biztosított rendszeres földelés jelentősen javítja a mindennapi életünk minőségét, méghozzá olyan 
szintre ami egyébként lehetetlen lenne! 

6. Mágneses földsugárzás – Geopátia: káros vagy szükségszerű?  
Hogyan lehet meghatározni objektív módon, hogy a geopatikus mezők, amelyek "körbevesznek" bennünket milyen élettani hatásokat 
gyakorolnak ránk, hogyan befolyásolják létünket, mennyire nevezhető "élhető környezetnek" mindaz ami körülvesz bennünket? 
A Földünket körülölelő természetes mágneses mező nagyjából úgy keletkezik, hogy a belső mag körül lévő cca. 2900 km széles külső 
mag olvadékának áramlásának hatására (természetesen figyelembe véve többek között a Hold sajátos pályatörvényeit is), a 
földkéregben és a földköpenyben is elektromos és mágneses mezőt indukálnak. Ebben meghatározó elem még a mozgó testekre ható 
tehetetlenségi erő, amelyet Coriolis (ejtsd: Korioli) erőnek nevezünk - Gaspard Gustave Coriolis francia matemetikus, mérnökről lett 
elnevezve. 
Ez az indukálódott mágneses mező több tízezer méterre kinyúlik, kiterjed, létrehozva a Föld magnetoszféráját. A földi mágneses 
erőtér mind térben, mind időben gyorsan változik. Ez a mágneses, "buborék" védi a Földünket a napszéltől, kozmikus 
szennyeződéstől, kozmikus sugárzástól. 
A Föld mágneses terének a Nemzetközi Geomágnesesség és Légköri Szövetség (IAGA=Internacional Association of Geomagnetism 
and Aeronomy) 1968-ban a Föld teljes felszinén megmérette a mágneses mező skálapotenciálját a tizedik harmonikusig (a többpólusú 
mezőket harmonikusoknak hívjuk). 
1835-1965 között 8%-al csökkent a Föld mágnesesség, majd 1970-2005 között regisztrált eredmények alapján a Föld teljes mágneses 
energiája újabb 2.8 %-al csökkent! 
Ezeknek a tényeknek a figyelembe vételével vált fontossá, hogy az emberek számára minél hitelesebb és objektívebb adatokat tudjunk 
prezentálni arról, hogy az életterük mekkora mágneses értékkel rendelkezik. A méréseket a technikailag legújabb - XXI. századnak 
megfelelő - mérőműszerrel, a BPM 3010-es Geo-Scanner-el végezhető el. A mérés egy,- illetve három tengelyes mérő sonárral 
történik. A geomágneses anomáliák kialakulása miatt "válik" úgymond károssá a Föld természetes mágneses tere! 

7. Épületbiológia – "élhető" házunk, környezetünk 
Ha az építésbiológiát meg akarjuk nagyon röviden határozni, akkor azt kétféle megközelítésben tehetjük: 

8. Az a tudományterület, ami az épület és az azt használók kölcsönhatásával foglalkozik 
9. Az építést tágabb kontextusban átölelő szemlélet, amely az építés és a bioszféra kölcsönhatásával (a természet és az 
emberi szervezet illetve az arra gyakorolt élettani hatásaival is) foglalkozik. 

Ha a környezetbiológiai kifejezést használjuk, akkor pedig az épület és az azt körülvevő természeti és mesterséges környezet 
kölcsönhatásával foglalkozó tudományról beszélünk. Gyakorlatilag, ha műszeres méréseket végzünk és objektív mértékegységekkel 
és értékekkel akarjuk a környezetünkből, környezetünkre terhelődő sugárhatásokat megjeleníteni akkor két főbb sugárhatást kell 
megemlíteni: egyik a természetes háttérsugárzás, a másik pedig a mesterséges, az ember által létrehozott háttérsugárzás. Mindkettő 
befolyásolja életünk minőségét, ezért fontos lenne komolyan venni mindezeket a környezetünket terhelő hatásokat! 
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok 
Klinikai esettanulmányok testünk leföldelésének fontosságáról  
Orvosbiológia kutatások eredményeként bebizonyosodott, hogy szinte minden modern krónikus betegséget valamilyen, a 
szervezetünkben fellépő gyulladás okoz. Ezért szükséges olyan technológiák, módszerek alkalmazása, amelyek csökkentik illetve 

http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/21-klinikai-esettanulmanyok
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megszüntetik az akut és krónikus gyulladásokat az emberi testben. Az egyik legtermészetesebb módszer magában foglalja az emberi 
test leföldelését például alvás közben, amikor is javítja a pihenést minőségét valamint csökkenti a fájdalmat és a gyulladást. 
Íme néhány klinikai esettanulmány, amelyek bizonyítják testünk leföldelésének rendkívüli hatásait. Egy out-patient klinikán, 
Redwood City, California-ban végezték az alábbi esettanulmányokat Dr. William Amalu (DC, DABCT, FIACT, International 
Academy of Clinical Thermography) vezetésével. A nagyfelbontású orvosi infravörös imaging technológia (mind gyulladásos, mind 
neurofiziológiai eredetű kondíciók kiértékelésének objektív eszköze) egyértelműen demonstrálta testünk leföldelésének előnyeit - 
jelentős és azonnali változásokat észlelt akut és krónikus gyulladásos esetekben. 
Eset #1 - 49 éves nő 

A páciens az alábbi problémákkal jelentkezett kezelésre: erős krónikus nyaki és felső háti fájdalom, ami 
miatt nem tudott éjjel aludni, ennek következtében a napi feladatok ellátása is nehézségekbe ütközött. 
Éjszaka nyugtalan és fájdalmas lábak. A nappali gyaloglás merev és érzékeny. Próbálkozott orvosi és 
alternatív kezelésekkel - nem sok sikerrel. 
Azután, hogy négy éjszakát a lepedőn töltött, az alábbiakat jelentette: a fájdalom, mintegy 60%-al csökkent. 
70%-kal csökkent a nyugtalan lábak rángatózása éjszaka. A nappali gyalogláskor tapasztalt fájdalom 80%-
kal enyhült. A két héttel későbbi felülvizsgálatkor további egyenletes javulásról számolt be. Az fenti 

termográf (hőtérkép) felvételek drámai javulást mutatnak a bal kéz vérellátásában. A felső sorban a fehér nyilak a gyenge cirkulációt 
jelzik, az ujjakban csak minimális volt a vérkeringés - nem is látszódnak a felvételen. Az alsó sorban egyértelmű a rendkívüli javulás 
mértéke - alig négy éjszakát töltött a páciens a lepedőn!  
Eset #2 - 52 éves nő 

Tünetek: A páciens elmondása szerint, amióta csak emlékszik, mindíg nagyon hidegek voltak a lábai. Az 
elmúlt húsz esztendő során ez erősödött. Még éjszaka is vastag gyapjú zoknit viselt az ágyban. Sőt, a 
legmelegebb nyári napokon is legalább egy vékony zoknit fel kellett húznia. Orvosai semmi rosszat nem 
találtak. Kettő hétnyi lepedőhasználatot követően a páciens azt jelentette, hogy "sokkoltak a lábaimban 
tapasztalt változások". Számára azok "forrónak" tűnnek - annyira hihetetlennek tűnik, hogy gyakran 

megérinti a kezével, hogy ismételten meggyőződjön róla. Már az első hét végére észrevett javulást, de a második végére jelentősen 
jobban érezte magát. A negyedik héten örömmel jelentett, hogy többé nincsen szüksége zoknira az ágyban. Ez jelentős eredmény 
hiszen éppen tél volt. Elmondta, hogy emlékezete szerint életében először a lábait normálisnak érezte. A képeken drámai változások 
láthatók a lábak vércirkulációjában. Bal oldalon az eredeti állapot, középen két héttel, a jobb oldalon pedig négy héttel később. A 
fehér nyilak azt mutatják, amikor a keringés gyenge, a lábak hidegek, hőmérsékletük megegyezik a szobáéval (termál amputáció). 
Eset #3 - 33 éves nő 

Tünetek: erős, krónikus térdfájdalom, duzzadt. Az oka egy tornatermi sérülésnek tudható be 15 éves 
korában. Elmondása szerint instabil, hosszabb ideig képtelen állni és egyszerű dolgok, mint például az 
autóvezetés növelte a fájdalmat. A fájdalom csökkentése céljából éjjel egy párnát tett lábai közé. A páciens 
hosszú évek óta kap orvosi és fizikoterápiás kezelést - minimális eredménnyel. Enyhén biceg. Mindössze 30 
percnyi lepedő használatot követően a fájdalom mérsékelt csökkenését jelzi. Hat nap használat után a 
fájdalomszint 50%-os csökkenését jelenti valamint azt, hogy képes hosszabb ideig is állni fájdalom nélkül 
és, hogy nincs szüksége a lábai közé tett párnára éjszaka. Négy hét elteltével elég jól érezte magát ahhoz, 

hogy focizzon. Az utóbbi 15 esztendő során először nem érez instabilítást és a fájdalom is csak minimális. 12 hét elmúltával a 
fájdalom enyhülésének mértéke több mint 80%, nem duzzadt és 15 év után ismét vizisíelni ment. Kevesebb, mint hat hónappal az első 
kezelést követően a páciens telefonált és örömmel mesélte, hogy sikeresen lefutotta a fél-maratoni távot, amelyről korábban még csak 
álmodni sem mert. A fehér nyíl a térdgyulladás helyét mutatja a bal oldali képen. A jobb oldalin eltűnt a krónikus gyulladás. 
Eset #4 - 57 éves férfi 

Tünetek: krónikus kétoldali láb és boka fájdalom az elmúlt két év folyamán. A páciens elmondása szerint a 
fájdalom gyakran rosszabbodott és ekkor a bal oldalon érősödött.Kettő napi lepedőhasználat után az úr 60%-
os fájdalomszint csökkenést jelentett. Négy nap után ez már 80% volt. A kezelések megkezdését követően 
négy hét múlva megtartott felülvizsgálaton a fájdalom teljes megszűnéséről számolt be. A fehér nyilak a 
gyenge vércirkuláció helyét mutatják. A jobb oldali képek alig négy nappal azután készültek, hogy a páciens 
elkezdte a lepedőt használni: teljesen visszatért a normál véráramlás. 
Eset #5 - 46 éves férfi 

Tünetek: tíz éve tartó krónikus hátfájás, amely gyakran megnehezíti az alvást is. Az előzetes 30 perces 
földelést követően a páciens jelezte, hogy a fájdalomszint azonnal 40%-kal csökkent. A hét végére ez 
70%-ra módosult és az éjszakai alvás is nyugodtabb volt. A negyedik hét végére 90%-kal enyhült a 
fájdalom és nem voltak többé problémái az alvással. A kontrollvizsgálat alkalmával (harmadik hónap 
végére) a fájdalom teljesen megszűnt. Elmondta továbbá, hogy évek óta nem aludt ilyen pihentetően, 

mint mostanában. A bal oldali kép az alaphelyzetet mutatja. A jobb oldali alig harminc percnyi klinikai földelés után készült. 
Nyilvánvaló a változás, a gyulladás mértékének csökkenése. 
Eset #6 - 36 éves férfi 

Tünetek: négy hónapja tartó krónikus fájdalom a jobb lábban. A tünetek egy baseball meccs után 
néhány órával kezdtek előjönni. Szabadon kapható gyulladás gátló pirulákat szedett - korlátozott 
sikerrel. Kettő nap klinikai földelés után a páciens 30%-os fájdalomcsökkenésről számolt be. A hét 
végén jelezte, hogy meglepőnek találja a fájdalom ilyen jelentős (50%) enyhülését. A negyedik hét 
végére a fájdalom teljesen megszűnt. A nyolcadik héten ismét baseball-t játszott! A fehér nyilak a 
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gyulladás helyét jelzik a bal oldali képen. A jobb oldalon kép alig egy héttel később készült, de már jelentős javulás tapasztalható. 
Eset #7 - 66 éves férfi 

Tünetek: négy éve tartó krónikus közép- és alháti fájdalom. Ennek eredeti még a főiskolás korára 
datálódik vissza, amikor is futballozás közben többször megsérült ugyanott a hátán. Éjjel rosszul 
alszik és erős fájdalomra ébred. A fájdalom miatt nem tudni golfozni sem, pedig hetente 2-3 
alkalommal szokott játszani. Négy éjszakányi földelés után a páciens az általános fájdalomszint 
40%-os csökkenését jelentette. Négy hét elteltével ez 75%-ra módosult. A nyolcadik hét végére már 
elég jól érezte magát ahhoz, hogy ismét golfozzon. A tizedik hét végére teljesen fájdalommentes 

volt, ragyogóan aludt és fájdalom nélkül ébredt. Mindössze négy nap különbséggel készült a két felvétel. Az elsőn látható gyulladások 
megszűntek. 
Eset #8 - 59 éves nő 

Tünetek: a jobb térd hátsó részének krónikus fájdalma, ezenkívül láb fájdalom az elmúlt két év 
folyamán. A páciens annak idején lépcsőzés közben elesett, innen a fájdalom. Ortopedikus 
vizsgálatokon és MRI vizsgálatokon esett át, ahol nem találtak semmit a térd sérülésével 
kapcsolatban. Gyulladáscsökkentő gyógyszert szedett a fájdalom enyhítésére. Kicsit biceg a jobb 
oldalára. A harmadik napi kezelés után a páciens jelezte a fájdalomszint 30%-os csökkenését. A hét 

végére ez 50%-ra változott. Négy hét után 70%-ra. A bicegése is jelentősen javult mostanra. A nyolcadik hét végére 80%-os fájdalom 
csökkenést jelentett. A harmadik hónap végére a fájdalomtól és a bicegéstől is teljesen megszabadult. A két kép négy hét eltolódással 
készült. Jól látható a normális hőszimmetria visszaállása és a gyulladás jelentős csökkenése. 
Eset #9 - 53 éves férfi 

Tünetek: 10 esztendeje tartó krónikus alháti fájdalom amelynek eredete egy autóbaleset. Rendszeresen 
kapott masszázst, fizikoterápiát, akupunktúrás kezeléseket, amelyek nem vagy csak nagyon kicsit 
változtattak az állapotán. Négy éjszakán használta a földelt lepedőt és az általános fájdalom 35%-os 
csökkenéséről számolt be. Hangsúlyozta, hogy szkeptikus, mert már sokféle kezelést kipróbált. A 
negyedik hét végére 60%-t enyhült a fájdalom, míg a nyolcadik hét végére 80%-t. A 12-dik hét végén 

a fájdalomszint az eredeti 10% volt csak (90%-os esés), felkeléskor csupán enyhe fájdalmat érzett. Újabb két hónappal később a 
fájdalom lent volt 95%-t. Növelte fizikai aktivítását anélkül, hogy a tünetek visszatértek volna. Négy nap eltéréssel készült infravörös 
felvételek. A bal oldalin a nyilak jelzik a gyulladásos gócokat. A jobb oldalin világosan látható az alhát jelentős javulása. 
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/28-egyeb-tanubizonysagok 
Egyéb tanúbizonyságok 
"Testünk leföldelése legalább olyan alapvető fontosságú lehet, mint a levegő, a napfény, a víz és a tápanyagok." - Gary E. Schwartz, 
PhD, Professor of Psychology and Medicine, University of Arizona. A The Energy Healing Experiments szerzője. 
"Fontosságát tekintve testünk leföldelése egy rangban említendő a penicillin felfedezésével. A földeléssel kapcsolatos információk 
valószínűleg a 21. század legfontosabb, egészségüggyel kapcsolatos olvasnivalóját jelentik." - Ann Louise Gittleman, PhD, CNS, a 
The Fat Flush Plan szerzője. 
"A hormonális egyensúly megbomlása jellemző a nők nagy részére. Testünk leföldelése jótékony hatásaként az egyensúly helyreáll, a 
tünetek csökkennek." - Amanda Ward, ND, Encinitas, California  
"Testem leföldelése hatalmas erősítést jelent a számomra és sokat segít abban, hogy a sérülésekből és a fáradtságból gyorsan 
felépüljek. Képes vagyok sokkal erősebben visszajönni és sokkal jobban érzem magam." - Chris Lieto, Háromszoros Ironman 
Triatlon győztes versenyző. 
"A legtöbb ember úgy szeretne az egészségével kapcsolatban a legtöbb hasznot elérni, hogy alig kelljen tenni érte valamit. Hát, ez az! 
Testünk leföldelése munka nélkül adja az el?nyöket!" - David Wolfe, MS, Superfoods: The Food and Medicine of the Future szerzője. 
"Működik! Nagyon ígéretes. Egyszerű, amelyet mindenhol alkalmazni kellene!" - Richard Delany, MD, Milton, Massachusetts 
"Forradalmi áttörés az egészségügy területén, amely meg fogja változtatni az életed. Olvasd el az információkat, aztán földeld le 
magad és kezd el a folyamatot, amely megtöri a stressz és a betegségek ciklusait!" - Martin Gallagher, a Dr. Gallagher's Guide to 21st 
Century Medicine szerzője. 
"Csodálatos! Testünk leföldelése nem más, mint visszatérés a Természet gyógyító erejéhez. Tudományos alapokon nyugszik, 
intuitívan korrekt. Itt van egy egyszerű, de hathatós módja annak, hogy minden szinten visszaállítsuk egészségünket." - Hyla Cass, 
MD, az 8 Weeks of Vibrant Health szerzője. 
 "Testemet leföldelve mélyen és zavartalanul alszom. Ébredéskor frissnek érzem magam, még akkor is ha utazom." - Miranda Kerr, 
Szupermodell 
"A visszajelzés a pácienseimtől olyan erős, hogy mint orvos doktor megjósolhatom, a Te életed is meg fog változni!" - David Gersten, 
MD, az Are You Getting Enlightened or Losing Your Mind? szerzője. 
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/26-publikaciok-tanulmanyok 
Tudományos publikációk, tanulmányok  
Az alábbiakban felsoroltunk néhány tudományos publikációt, amely testünk leföldelésével foglalkozik. Minden cikk előtt található 
egy rövid összefoglaló az adott témáról, majd a linkre kattintva megjelenik az eredeti dokumentum. 
I. A szabad elektronok szerepe az alternatív gyógymódok, az energiagyógyászat és a mozgásterápiák területén: 
"Orvosbiológiai kutatások eredményeként bebizonyosodott, hogy a gyulladások a felelősek szinte minden modern krónikus betegség 
kialakulásáért. Ezért nagy az érdeklődés olyan módszerek iránt, amelyek megoldást jelenthetnek az akut és krónikus gyulladások 
megszüntetésére. Az egyik legtermészetesebb módszer magában foglalja az emberi test leföldelését (angolul „earthing" vagy 
„grounding"). Ha alvás közben leföldeljünk a testünket, normalizálódik a kortizol szint napi ritmusa, javul az alvás minősége és 

http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/28-egyeb-tanubizonysagok
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/26-publikaciok-tanulmanyok
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/26-publikaciok-tanulmanyok
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csökken a fájdalom és a gyulladás az emberi testben. A Földdel való közvetlen összeköttetés (leföldelés) lehetővé teszi napi szinten a 
szabad elektronok áramlását a Föld felszínéről az emberi testbe. Az elektronok hasonlóan működnek mint a természetes 
antioxidánsok, azaz semlegesítik a pozitív töltésű, gyulladást okozó szabad gyököket. Ez a koncepció szükségessé teszi egy régi elv 
felülvizsgálatát az élettan (fiziológia) területén: az emberi test és az azt alkotó sejtek vezetőként működnek, ahol a feszültség 
továbbítása az oldott elektrolitok révén valósul meg. A vitairat foglalkozik a "nem bizonyított / alaptalan" tényekkel mint témakörrel, 
amelyet széles körben használnak a szakemberek az alternatív gyógymódokkal, az energiagyógyászattal és a mozgásterápiákkal 
kapcsolatban." 
Az alábbi linkre klikkelve olvasható az eredeti publikáció:  
The Role of Free Mobile Electrons in Bodywork, Energetic and Movement Therapies (2007) 
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/27-sportolok-tanubizonysagok 
Sportolók tanúbizonyságai  
A Tour de France titka 
Csaknem mindenkinek ismerős a kifejezés vagy hallott már róla: "Tour de France". Egy kerékpáros verseny, amelyet a világ 
legbrutálisabb sporteseményei között tartanak nyilván. Valami olyasmi, mintha lefutnánk a maratont – huszonegy egymást követő nap 
mindegyikén! A megteendő távolság csaknem három és fél ezer kilométer, hegyeken-völgyeken át, néha tengerszinten, máskor 
csaknem három kilométer magas hegyek között. 
Júliusban, amikor a versenyt rendezik, nagyon meleg van Franciaországban. A kanyargós és keskeny aszfaltutak puhák, repedeznek 
és szinte olvadnak a hőségben. Rajtuk biciklizni rendkívüli erőfeszítést kíván. Itt elesni a kerékpárral, olyan mintha sajtreszelőre 
pottyanna az ember. A mintegy 170 kerékpárost edzők, orvosok, mechanikusok, hivatalos személyek, biztonságiak és a média 
képviselőiből álló kaotikus konvoj követi. Ha mindezt kombináljuk a szűk utakkal és a kerékpárosok nagy sebességével, világossá 
válik, hogy mindez szinte recept a bajra. Gyakoriak a kisebb-nagyobb balesetek és komoly sérülések. 
Az amerikai kerékpározók sokáig uralták a világ legnagyobb kerékpáros küzdelmét. Sőt, "túlzottan" is jól szerepeltek. Olyannyira, 
hogy a hatóságok már-már zaklatták őket. Állandóan doppingvizsgálatra kellett járniuk. Természetesen, más nemzetbeli társaikhoz 
hasonlóan ők maguk is sokat estek-keltek – de valahogy reggelre – amikor a verseny orvosa ismét megvizsgálta a sérülteket, valahogy 
mindíg úgy döntött, hogy az amerikai sportolók folytathatták a küzdelmet. Hogy miért? Mert az előző napon összeszedett sérülésük 
szinte csodával határos módon javult másnapra. Senki sem értette. 
Csak nemrégen derült fény az igazi okokra. Az történt, hogy az amerikai versenyzők minden este úgynevezett földelt lepedőt 
használtak. Sőt, nemcsak azon aludtak, de még azzal is takarták be magukat – egy "földelt hálózsák" formájában. Ez minden 
doppingnál többet ért. Egyrészt sokkal pihentebben ébredtek, mint a többi versenyző (ugye ismerős az az érzés, amikor annyira fáradt 
vagy, hogy nem tudsz elaludni?) Másrészt a kisebb-nagyobb sérüléseik is sokkal gyorsabban gyógyultak. 
Íme egy megtörtént eset rövid összefoglalója. A versenyző előtt haladó kísérő autó váratlanul megállt és a kerékpáros beleszaladt – 
jobb kezével kiütötte az autó hátsó ablakát. Komoly sérülést szenvedettt a karja – látni lehetett a csontot és az inakat a seben 
keresztül! Néhány öltés a helyi kórházban csak felszínes segítségnek tűnt. A hivatalos versenyorvos is csak csóválta a fejét, s csak a 
rutin szöveggel reagált "Majd reggel meglátjuk!". Nos, reggel csak dermedten állt, mert nem akart hinni a szemének. A seb valóban 
"gyorsított üzemmódban" nagyot javult. Emberünk megkapta az engedélyt a verseny folytatására és jó teljesítménnyel járult hozzá az 
amerikai csapat győzelméhez. 
Sokáig titokban "maradt" a csodaszer kiléte. Azóta már az USA-ban jó néhány amarikaifutball csapat játékosai, súlyemelők, 
triatlonisták stb. rendszeresen használják a földelt lepedőt. Előnyei nyilvánvalóak. Jelentős mértékben csökkenti nemcsak a 
fáradtságot, hanem a fájdalmat és a sportsérülések utáni felépülési időt is. 

10.  Amerikai futball és testünk leföldelése 
Chike Okeafor, 33 éves, amerikai futball játékos (NFL), az Arizona Cardinals csapatából írja. 
"Több, mint öt éve alszom rendszeresen leföldelve. Akkor vált ez a szokásommá, amikor a testem leföldelésének hatásosságát 
megtapasztaltam egy lábsérülést követően. A térdem mögött egy ín sérült meg, ezenkívül néhány mély zúzódást is szenvedtem a 
felkészülési szezon egyik edzésén. Ahogy feküdtem a földelt lepedőn, figyeltem a komputer monitorját, amely össze volt kötve egy 
valós idejű (élő képet mutató) hőkamerával. Csodálkozva láttam, ahogy a színek változása jelezte a sérülés miatti gyulladás 
intenzításának csökkenését nagyon gyorsan, talán mintegy tizenöt perc alatt. Alig egy óra elteltével a fájdalom drámaian csökkent. 
Fizikailag is éreztem a különbséget, de a pozitív változás sebessége minden várakozásomat felülmúlta. 
Azon a hétvégén szerettem volna játszani és nem volt reális esély a felépülésemre. Edzőm mondta is, hogy valódi csoda lenne, ha 
szerepelhetnék. Mindenesetre minden nap a földelt lepedőn aludtam és a hétvégére elég jól voltam ahhoz, hogy szerepelhettem a nagy 
meccsen. Ez bebizonyította számomra a földelés hatékonyságát. 
Azóta nem sok éjszaka volt, hogy ne leföldelve aludtam volna. Mindíg érzem a különbséget. Azokon a napokon (amikor ez elmarad) 
nem csak én, de feleségem is érezzük, hogy nem alszunk jól, nem pihenjük ki magunkat. 
Szintén jelentős különbséget figyelek meg a mérkőzések után. Általában minden porcikája sajog az embernek – már csak az amerikai 
foci fizikai jellege miatt is. Most már nagyon odafigyelek arra, hogy a meccsek utáni éjszakát kivétel nélkül mindíg leföldelve 
töltsem, mert ez nagy mértékben csökkenti a gyulladásokat. Valahogy úgy vagyok vele, mintha a meccs utáni szokásos fájdalmas 
napot egyszerűen átugranám." 
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/17-vasarloi-velemenyek 

11. Vásárlói visszajelzések  
Összegyűjtöttünk néhány rövid összefoglalót olyan egyének részéről, akik megosztották a tapasztalataikat testünk leföldelésének 
fontosságáról, hogyan segítette őket a fájdalom csökkentése, gyulladások enyhítése, illetve teljes megszűnésében. 
Ha Ön is szeretné megosztani tapasztalatát, gondolatait testünk leföldelésének hasznosságáról, küldjön e-mailt ide klikkelve. 
Tisztelt Gyürüsi Úr 

http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Role_of_Free_Electrons.pdf
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/27-sportolok-tanubizonysagok
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/27-sportolok-tanubizonysagok
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/17-vasarloi-velemenyek
http://www.foldelnijo.hu/hu/tanulmanyok/17-vasarloi-velemenyek
http://www.foldelnijo.hu/hu/kapcsolat?view=form
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Mélyebben alszunk amióta a család tagjai földelő lepedőn alszanak. Nyugodtak az éjszakáink és pihentebben ébredünk! 
Köszönjük: Gyék Szentesről 
Arcüreg gyulladásom volt, amit már három éve kezeltek, de semmi változást nem hozott. Hét nap lepedő használat után az orrom 
folyamatosan tisztul és érzem az óriási megkönnyebülést. 
Hálával : H Károlyné Salgótarján 
Amióta használom a szmogmentesítő egérpadot nem fárad el a szemem estére és nem fáj azóta a fejem. 
Kiss M.Ildikó Budapest 
Könyvelő vagyok. Napi 10-12 órát töltök a számítógép előtt. Mindennap annyira égett estére a szemem, hogy borogatnom kellett, 
hogy az égést és a ,,szúrást" el tudjam valahogy múlasztani. Amióta az alátétet használom semmi problémám nincs. Nagyon 
köszönöm és hálával emlegetem Önt. 
Gergely Éva Győr 
Már elegem volt a fájdalom csillapítókból amik nem segítettek semmit. Elkezdtem használni a lepedőt, most felásom az egész 
kiskertemet és nem fáj semmim. 
Gyuri bácsi Kecelből 
Igen Tisztelt Gyürüsi Úr! 
Köszönöm az értesítést és meg fogjuk nézni az adást és egyben meg szeretném köszönni odaadó türelmüket a lakás felmérésével 
kapcsolatban. A vezetékeket áthúzattuk a konnektorokban, szinte sehol nem volt jó a földelés. A hálóban már nincs TV, telefon, stb., 
és hála Önnek a Férjemnek és nekem is tökéletes lett a vérképünk és a közérzetünk.Természetesen orvosi felügyelet mellett. 
Jó Isten áldása kisérje Önt és családját, mindig szeretettel gondolunk Önökre: Koltai Ottóné és Férje! 
Kedves Gyürüsi Úr! 
Szmogmágnes takarójuk sikeresen kezelte a vállaimban lévő gyulladásokat és erős fájdalmaim elmúltak.Tudjuk, hogy a mikrónak 
milyen hatásai vannak azon túl is, hogy moslékká varázsolja az ételeinket. Pár éve karácsonyra kaptunk ajándékba egy mikrót, amitől 
sikeresen megszabadultunk, hát most megint kaptunk egyet. Látja nem is olyan könnyű megszabadulni az elektroszmogtól. Nagyon 
kell akarni! 
Szeretettel kívánunk nagyon jó egészséget, boldog ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt (hogy sok emberen tudjanak 
segíteni) 
Üdvözlettel: 
Dávid Ildikó Komárom 
Kedves Gyürüsi Úr! 
Hálás vagyok Önnek találmányáért. Köszönöm a figyelmét a betegségem idején. Kívánok Önnek Áldásban, erőben, egészségben 
gazdag boldog 2013-as évet. 
Szeretettel: Fehér Lenke 
 http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/18-hir 
Hírek  
Egyre több hír lát napvilágot az elektromágneses terek emberi szervezetre gyakorolt hatásairól illetve testünk leföldeléséről mint 
egyik lehetséges módja a bennünket körülvevő környezeti hatások kivédésére, enyhítésére. Hogyan igazodjunk el az információk 
áradatában, melyek azok a források amelyek hiteles és objektív módon mutatják be ezeket a témákat itthon és a nagyvilágban - 
segítünk, irányt mutatunk a tények bemutatásával!  
Hallott róla? EU direktíva a munkahelyi elektromágneses terek elleni védelemről! 
Milyen is az ideális munkahely? Megértő főnök, megbízható kollégák, jó fizetés? Mindenkinek megvan a saját maga elképzelése az 
ideális munkahelyről akár az előbb felsorolt szempontok alapján, akár saját szempontrendszer szerint. De milyen a jó munkahely 
környezeti szempontból? Ezzel kapcsolatban is bizonyára mindenkinek van egy hosszú kívánságlistája, de nagy valószínűséggel 
kevesen gondolnak olyan ártalmakra mint például az elektromágnesese terek által keltettek!? Pedig rengeteg elektromos eszközt 
használunk a mindennapi munkánk során, amelyek természetesen szükségesek és fontosak is az elvégzendő tevékenységekhez. 
Azonban ezeknek a "láthatatlan" hatásairól kevésbé vagyunk tájékozottak. Pedig a jól teljesítő munkatárs fontos mint a munkaadónak, 
mint a munkavállalónak is! Az EU Parlament és Tanács ebben a témában frissítette és újította meg azt a direktívát amely a 
munkahelyi elektromágneses terek elleni védelemről szól és amely 2016. július 1-től hatályos! 
EU direktíva teljes, hivatalos szövege itt olvasható: 2013/35/EU IRÁNYELVE  
Rossz a kedve, stresszes? Kövesse Elvis "tanácsát" - járjon mezítláb! 
A legendás Elvis Presley már 1964-ben elénekelte, hogy dobjuk le a cípőnket, járjunk mezítláb a 'Barefoot Ballad' című dallban. Nem 
valószínű, hogy tisztában volt azzal a ténnyel, hogy érintkezve az Anyafölddel, milliónyi negatív töltésű elektron jut a szervezetünkbe 
amelyeknek bizonyítottan jótékony hatásuk van. Függetlenül attól, hogy kint a szabadban mezítlábosan vagy a beltérben a Geo-
Connect termékek révén földeljük le magunkat, tudományosan igazolást nyert, hogy pozitív hatással van idegrendszerünkre és a 
közérzetünkre. 
A Kaliforniai Egyetem tudósa, Dr. Gaétan Chevalier egy kísérlet során 40 személy kedélyét vizsgálta azáltal, hogy a csoport egy része 
leföldelt testtel relaxált, míg a csapat többi tagja nem (erről nem tudtak, hogy az eredményre ne legyen befolyással a véleményük, az 
általuk tapasztaltak a valóságot tükrözzék). A kutatás elsődleges célja arra volt hivatott, hogy bebizonyítsa az emberi test 
leföldelésének pozitív hatását az arc vérellátásában. Az elsődleges cél mellett beigazolódott továbbá, hogy azok az egyének amelyek 
"ténylegesen" leföldelve voltak, jobb kedélyállapotba kerültek, kellemes nyugodtság töltötte el őket mint azokat a személyeket, akik 
"csak azt hitték" hogy leföldelték a testüket. Ezt a 2014-es kísérlet eredményét - eredeti anyag angol nyelven itt érhető el - további 
tudományosan dokumentált kutatások is alátámasztják, azaz testünk leföldelésének pozitív hatását a stresszre és a kedélyváltozásokra. 
Íme néhány eredmény felsorolásszerűen, a zárójelben található linkeken az eredeti anyagok érhetők el angol nyelven): 

http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/18-hir
http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/18-hir
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/EU_direktiva_2013_35.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bK5pLlfOn5E&list=RDbK5pLlfOn5E&index=1
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Gaetan_Chevalier_Earthing_Facial_Blood_study_2014.pdf
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2004-es tanulmányban bebizonyosodott, hogy a 6 hétig leföldelve aludt egyéneknél a stressz-hormonjuk (cortisol) szintje 
normalizálódott, közülük 12 személy azt jelezte, hogy nyugodtabban aludtak, az emocionális stresszük csökkent (eredeti tanulmány 
angolul) 
2006-ban (eredeti tanulmány angolul) és 2007-ben (a tanulmány második része angolul) több kutatásban is igazolást nyert, hogy azok 
akik leföldelve aludtak kevesebb izomrángást produkáltak illetve az idegrendszeri szintű funkcióknál pozitív eltolódást figyeltek meg 
a stressz-vezérelt szimpatikus állapotból a nyugodtabb paraszimpatikus állapot felé, ezáltal jobban pihentek, energikusabban ébredtek 
egy 2010-es kutatásban (itt olvasható el angolul) bebizonyosodott a paraszimpatikus rendszer másodperceken belüli reagálása a 
földelés hatására (pl. pulzus, vér oxigénszintje és egyéb paraméterek mérése révén) 
egy 2011-es tanulmányban (ide kattintva elérhető angolul) Dr. Stephen T. Sinatra, egy szívsebész specialista testünk leföldelésének 
hatását vizsgálta kutatva az idegrendszer hatásait a szívműködésre, illetve ezen folyamat mérését dokumentálta a HRV-t (Heart Rate 
Variability) figyelembe véve 
2011-ben és 2012-ben a kutatók bizonyosságot nyertek, hogy testünk leföldelése hatékonyan szabályozza idegrendszerünket illetve 
pozitívan hat agyunk működésére (a tanulmány angolul ide kattintva érhető el) 
Rengeteg módja van annak, hogy megszüntessük vagy legalább csökkentsük a stresszt és a rossz kedélyállapotot: meditáció, séta, 
jóga, egy pohár bor, filmvígjáték, csokoládé, fagyi és természetesen a gyógyszerek révén. Vannak a fentiek közül olyanok, amelyek 
sajnos mellékhatásokkal is "megáldanak" bennünket, de bármilyeket is választjuk, bizonyosodjunk meg róla, hogy testünket 
leföldeltük - az eredmény nem marad el! 
Szent-Györgyi Albert és a "szabad elektronok" 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos munkássága nagyon sokrétű volt és világszinten elismerték kutatási eredményeit. 
Ezekre alapozta az 1947-ben megfogalmazott elméletét, amely szerint amennyiben az emberi szervezetben elegendő "szabad 
elektron" állna rendelkezésre, egy sor betegség elkerülhető lenne, a beteg szervezet gyógyulása és regenerációja pedig sokkal 
hatékonyabban menne végbe. Mindezzel arra utalt, hogy az elektronok szerepe talán az egyik legfontosabb az élő szervezet számára, 
mivel hatékonyak támogatják a szabad radikálisok stabilizálását. Az emberi szervezetben végbemenő folyamatok, mint például az 
idegimpulzusok továbbítása, a reduktív-oxidatív reakciók, a sejtlégzés és még egy sor más, olyan folyamatok, amelyek nem 
mehetnének végbe rendelkezésre álló, Szent-Györgyi szerint "szabad elektronok" közreműködése nélkül.  
Az elektronhiányra a szervezetnek az egyik legnyilvánvalóbb reakciója a gyulladásos gócok kialakulása, amely az immunrendszer 
természetes válasza egy sérülésre vagy betegségre. A szabad radikálisok fontos szerepet játszanak azáltal, hogy elektronokat 'lopnak' a 
pathogénektől és mérgektől, ezzel jelentős szerepet játszanak a szervezet regenerációjában. A teljes folyamat befejezéséhez, a 
gyúlladás  - a 'tűz eloltásához' - a szervezet elektronokat és antioxidánsokat használ fel. A legjobb módszer ahhoz, hogy korlátlan 
mennyiségben juttassuk a szervezetünket a szükséges szabad elektronokhoz és antioxidánsokhoz, ha leföldeljük testünket a Geo-
connect termékekkel illetve ha mezítláb járunk a szabadban. A Föld felszínének milliónyi és milliónyi negatív töltésű elektronja a 
szervezetünkbe jutva a tűzoltó szerepét tölti be. 
Grand Hotel Reykjavik - az Ön zavartalan pihenése és egészsége érdekében "LEFÖLDELVE"! 
A fenti cím lehetne akár az aktuális reklámszlogenje a felújított és kibővített hotelnek, amely méltán kivívta az elsőbbséget a földelés 
területén. Mivel Izlandon is hallotak az elektromágneses sugárzások káros hatásairól, gondoltak egy merészet és a szállodát teljes 
egészében úgy bővítették ki, hogy a benne szereplő lehetséges elektroszmog forrásokat minimálisra csökkentették, illetve kiiktatták. 
A precíz tervezés és kivitelezés eredményeként a szállodában az elektromágneses teret 0.6 mGauss / m2 alá csökkentették, amely 
bőven az előírt 8 mG érték alatt van (viszonyításként az otthoni és irodai elektromos eszközök többsége 40-100 mG-t produkál a 
közvetlen környezetünkben!). Ezáltal sikerül kiküszöbölni az elektromágneses sugárzások káros hatásait a szálloda vendégei és 
dolgozói számára, akik teljes mértékben élvezhetik az elektroszmog mentes környezetet, megkapják mindazt amiért szobát, 
lakosztályt bérelnek: a zavartalan pihenést testük, lelkük számára míg az alkalmazottak egy elektromágneses terheléstől mentes 
munkahelyet. 
Íme néhány tény, technikai paraméter a megvalósításról: az alap szerkezeti elemek szabályszerű leföldelésén túl egy 80 méter 
mélységben leföldelt réz kábelhez csatlakoztaták az összes olyan berendezést amely elektromágneses teret indukál, azaz az épület 
tartószerkezeteit, légkondicionáló és fűtő berendezéseket és minden egyéb elektromos és fémszerkezetet amely közrejátszik az 
elektroszmog jelenség kialakulásában.  
Köszönjük kedves honfitársunknak aki megosztotta velünk ezt a hírt és személyesen is megtapasztalta, hogy milyen is az 
elektroszmog káros hatásaitól mentes szállodában kipihenten ébredni! 
http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/4-tv-adas 
Testünk leföldelése a médiában  
Az elektroszmog szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Az ECHO TV-ben heti rendszerességgel jelentkező "Elektrosokkk" című műsor ebbe a témába 
enged betekintést, szolgáltat tényszerű adatokat, részleteket illetve objektív véleményeket az adásba meghívott szakemberek révén. 
Szerkesztő - műsorvezető: Gyürüsi József 

 
Elektrosokkk - 2016-04-02. adás 
Itt a tavasz, kellemes az idő - irány mezítlább ki a szabadba! Hogyan tudjuk semlegesíteni testünkből az elektromágneses környezeti 
hatásokat, amelyek rendszeresen terhelik az emberi szervezetet? Sétáljon mezítláb a földön, ha megteheti napi rendszerességgel kint a 
szabadban! Ha az időjárási illetve egyéb körülmények nem teszik ezt lehetővé, akkor is van megoldás - földelje le szervezetét 
egyszerűen - részletek a műsorban! 
A további információkért kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2016-04-02. adás 

 

http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Ghaly_Teplitz_cortisol_study_2004.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Ghaly_Teplitz_cortisol_study_2004.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/The-effect-of-earthing-on-human-physiology-Part-1-2006.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/The-effect-of-earthing-on-human-physiology-Part-2-2007.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier_earthing_pulse_rate-2010.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Chevalier-Sinatra-HRV-Paper-2011.pdf
http://www.foldelnijo.hu/images/TudomanyosCikkek/Sokal_and_Sokal_2012_Bioelectrical_processes.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek
http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/4-tv-adas
http://www.echotv.hu/video/111723/20160402_Elektrosokkk
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Elektrosokkk - 2016-03-26. adás 
Milyen hatással van a mobiltelefon rendszeres használata az emberi szervezet számára? Hogyan használjuk ésszerű keretek között ha 
mindenképpen szükségszerű? A mai műsor vendége Prof. Dr. Vincze János aki különböző orvosi kivizsgálások során bebizonyította, 
hogy a kapott eredményeket milyen mértékben befolyásolta a mobiltelefon által sugárzott elektromágneses tér. Tények és további 
részletek láthatók, hallhatók ebben az adásunkban! 
A részletekért kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2016-03-26. adás 

 
Elektrosokkk - 2016-03-05. adás 
Milyen EU szintű irányelvek alapján kellene a munkaadóknak a megfelelő körülményeket biztosítani a munkavállalók számára, 
különösen az elektromágneses terek hatásait figyelembe véve? Hogyan lehet a munkahelyen védekezni ezen sugárzások ellen úgy 
hogy a technikai "csodákat" nem tudjuk teljes mértékben mellőzni mindennapjainkból! Tények és további részletek láthatók, 
hallhatók az aktuális adásunkban! 
A részletekért nézze meg az alábbi linken elérhető műsorunkat: Elektrosokkk 2016-03-05. adás 

 
Elektrosokkk - 2016-02-27. adás 
Milyen hatással van a mobiltelefon rendszeres használata az emberi szervezet számára? Hogyan használjuk ésszerű keretek között ha 
mindenképpen szükségszerű? A mai műsor vendége Farkas Judit aki elmondja saját tapasztalatát ebben a témában, hogyan vakult 
meg majdnem teljes mértékben 13 évvel ezelőtt! Ő maga is hosszú évek óta gyűjti az információkat és tart előadásokat ebben a 
témában felhasználva mindazokat a kutatásokat amelyek napvilágot láttak, hivatalosan elérhetők! 
A részletekért nézze meg az alábbi linken elérhető műsorunkat: Elektrosokkk 2016-02-27. adás 
  

 
Elektrosokkk - 2016-02-13. adás 
Termékek és megoldások az elektroszmog káros hatásai ellen. Létezik egyfajta olyan környezetterhelési veszély, amellyel ha nem fog 
foglalkozik az emberiség, akkor annak beláthatatlan következményei lehetnek. 
A részletekért nézze meg az alábbi linken elérhető műsorunkat: Elektrosokkk 2016-02-13. adás 

 
Elektrosokkk - 2016-01-30. adás 
Két fontos szakma érintett az elektroszmog kérdésében: a műszaki szakemberek és az orvosok. A technológia és az egészségügy 
között azonban nincs információáramlás. Vajon így van ez a világ minden országában? A miértek és lehetésges válaszok, okok 
keresésében adásunk vendége Prof. Dr. Vincze János biofizikus lesz a segítségünkre. 
 
További részletekért nézze meg az alábbi linken elérhető műsorunkat: Elektrosokkk 2016-01-30. adás 

 
Elektrosokkk - 2016-01-09. adás 
Hogyan védekezzünk, semlegesítsük az elektroszmog káros hatásait? Melyek azok a megoldások, amelyekkel élhetővé tehetjük 
környezetünket, mindennapjainkat? Hogyan használjuk fel a hét 7 napjában, a nap 24 órájában elérhető legkézenfekvőbb antioxidáns 
forrást amit az Anyaföld rendelkezésünkre bocsájt? Testünk leföldelésének lehetséges módozatairól, további részletekért nézze meg 
az Elektrosokkk alábbi adását! 
További részletekért nézze meg az alábbi linken elérhető műsorunkat: Elektrosokkk 2016-01-09. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-12-05. adás 
Hogyan földeljük le testünket nap mint nap és milyen módon tudjuk biztosítani szervezetünk számára mindazt amit átélünk amikor 
mezítláb sétálunk kint a szabadban? Az egyik ilyen lehetőség, hogy alvás közben biztosítjuk mindezt szervezetünk számára. A földelő 
lepedő 3 részből áll, két külső védőrésze segít összeszedni az elektromágneses sugárzás fotonjait, a belső része pedig végrehajtja a 
földelést. Az elektromos és elektromágneses sugárzás által a testben keletkező feszültséget azonnal el tudja vezetni.  
További részletek az alábbi linken elérhető műsorunkban: Elektrosokkk 2015-12-05. adás 
  

 
Elektrosokkk - 2015-11-28. adás 
Idén karácsonykor is a sláger ajándékok a mobiltelefonok, tabletek és társaik lesznek, ami elkeserítő főleg, hogy ezeknek az 
ajándékoknak a zöme gyermekek kezébe fog kerülni. Vincze János biofizikus azt mondta: nincs meggyőződve arról, hogy a 
következő generációk a mobiltelefonok és az ezekhez kapcsolódó különböző elektromos eszközök miatt megélik ugyanazt a kort, 
mint a mostani. További részletek tematikus műsorunkban hallhatók! 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-11-28. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-11-07. adás 
Sokak problémája napjainkban, hogy a fiatalokat nem tudják megfelelően felvilágosítani, tájékoztatni arról, hogy az elektromosság 
általi zavarok, milyen komoly egészségügyi problémákat okoz(hat)nak. A technikai újdonságok napi szinten biztosítanak a fogyasztók 
számára újabbnál-újabb sugárzási forrásokat, amelyeket ésszerűen kellene használni. A gyártók, szolgáltatók teszik a dolgukat, 
termelnek és szolgáltatnak amely természetes és szükségszerű. Ezt a tényt nem lehet és nem is kell megváltoztatni de a technikai 
fejlődés eredményeit megfelelően kellene felhasználni mindenkinek, különösen a gyermekeinknek. Hogyan tegyük élhetőbbé 

http://www.echotv.hu/video/110692/20160213_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/110382/20160130_Elektrosokkk#sthash.hxN61ww3.dpuf
http://www.echotv.hu/video/110382/20160130_Elektrosokkk#sthash.hxN61ww3.dpuf
http://www.echotv.hu/video/109201/20151205_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/109061/20151128_Elektrosokkk
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mindennapjainkat, milyen kedvezményekkel szolgálunk az ünnepi szezonban termékeinkkel kapcsolatban? További részletek az 
aktuális műsorunkban! 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-11-07. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-10-10. adás 
Az adás célja, hogy mindenkinek felhívja a figyelmét arra, hogy van egy olyanfajta környzetterhelési veszély amivel, ha nem 
foglalkozunk, akkor beláthatatlan következményei lesznek.  Egy törvény ugyan meghatározza a sugárzás megengedett határértékeit, 
azonban ezek megállapításakor csupán a testhőre gyakorolt hatását figyelték meg a sugárzásnak, amelynek sokkal jellemzőbb tünetei 
a fejfájás, a dekoncentráltság és a stressz.  
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-10-10. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-10-03. adás 
Az adás célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, létezik egyfajta olyan környezetterhelési veszély, amellyel ha nem fog foglalkozni az 
emberiség, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek. Az adásban szó esik a talpunkon lévő hét mesterpontról is. A "Patch" - 
tappancs segítségével bármely testrész lokális fájdalmát, zsibbadását, energiahiányát lehet kezelni. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-10-03. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-09-26. adás 
Varga Gábor meghívott vendéggel történt beszélgetés az elektromágneses terek emberi szervezetre gyakorolt hatásairól, aktuális 
problémákról, amelyekről egyre több lektorált tanulmány készül(t) a nagyvilágban. Hogyan lehet mindezt kezelni napjainkban, hogy a 
jövő generációit (is) megóvjuk? Részletek és fontos információk hallhatók ebben az adásban! 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-09-26. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-09-05. adás 
A környezeti teher sok betegség kiváltója lehet. Októberben előadássorozat is indul, amely az elektroszmog veszélyeiről tájékoztat. 
Ebben az adásban hasznos termékekkel ismerkedhetnek meg. 
Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2015-09-05. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-08-29. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Hogyan látja és értelmezi mindezt egy műszaki szakember. Az Elektrosokkk megívott vendége 
Csöllei László okleveles villamosmérnök. 
Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2015-08-29. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-08-15. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk  és aktuális kutatási eredmények hallhatók az Elektrosokkk ezen 
adásában. 
Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2015-08-15. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-07-11. adás 
Magyarország lakosságát és persze azon belül a gyermekeket is meg kell védeni azoktól a problémáktól, amelyet az elektromos és 
elektromágneses sugárzások okoznak. Most már végre komolyan kell ezt az egész ügyet venni akárcsak Európa egyre több 
országában ezt már megtették illetve a világ más részein is megjelentek az első kezdeményezések. Bizonyított, hogy a dübörgő 
technikai fejlődésnek komoly egészségügyi következményei lesznek ha nem megfelelő keretek között használjuk mindezeket. 
Legfőképpen a gyermekeinkre kellene figyelnünk mivel egyre több ilyen hatásnak vannak kitéve! További részletek az alábbi linken 
található műsorban. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-07-11. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-06-27. adás 
Papp Lajos szívsebész professzor az elektroszmogról: az elektroszmog fő átka, hogy színtelen, szagtalan, így óriási csapda. Végre 
komolyan kell venni ezt a nagy problémát. Ki kell nyitni a szemeket, hogy mekkora problémát jelent ez a láthatatlan veszély az 
emberi egészség számára. Meg kell oldani – szó szerint – a feszültség levezetését. A mezítláb való járás élettani előnyeiről és pozitív 
hatásairól is szól a mai műsor amely teljes terjedelmében a lenti linken érhető el.  
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-06-27. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-05-30. adás 
38 ország 190 tudósa adott be egy petíciót az ENSZ-nek, a szervezet tagállamainak és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), a 
célból, hogy felhívják a figyelmet az elektroszmog okozta problémák megelőzésére. A műsor vendége Weixl-Várhegyi László, aki 
nagy tapasztalattal rendelkezik a mérések terén.  
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-05-30. adás 

 

http://www.echotv.hu/video/108629/20151107_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/108060/20151010_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107914/20151003_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107776/20150926_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107358/20150905_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/107215/20150829_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106940/20150815_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/106229/20150711_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105937/20150627_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/105318/20150530_Elektrosokkk
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Elektrosokkk - 2015-05-09. adás 
Az elektroszmog nem látható, a világ pedig úgy gondolja, ami nem látható, az nem is létezik – mondta el F. Megyesy Péter. 
Hozzátette: lakókörnyezete közelében magas az elektroszmog szennyezettség, ami miatt elég sok a megbetegedés. Ez az adás újfent a 
földelés fontosságáról és további hasznos tanácsokról szól. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-05-09. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-04-04. adás 
Hogyan védekezzünk, semlegesítsük az elektroszmog káros hatásait? Melyek azok a megoldások, amelyekkel élhetővé tehetjük 
környezetünket, mindennapjainkat? Hogyan használjuk fel a hét 7 napjában, a nap 24 órájában elérhető legkézenfekvőbb antioxidáns 
forrást amit az Anyaföld rendelkezésünkre bocsájt? Testünk leföldelésének lehetséges módozatairól, további részletekért nézze meg 
az Elektrosokkk alábbi adását! 
Az adás megtekinthető az alábbi linken:  
Elektrosokkk 2015-04-04. adás 

 
Elektrosokkk - 2015-03-28. adás 
A WHO már 2011-ben megjelentette álláspontját az elektroszmoggal kapcsolatban amit nagyon komolyan kellene venni 
mindenkinek. A tények és objektív információk ellenére az elektroszmogot elég gyakran "félvállról veszik", mivel gyakran fals 
információk jelennek meg illetve úgynevezett direkt termékértékesítésekhez kapcsolt előadásokban valótlan állításokat, információkat 
prezentálnak. Hogyan lehetne mindezt tényszerűen megközelíteni, valós információkat átadni? Erről és egyéb fontos tényekről szól a 
hónap tematikus adása! 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-03-28. adás  

 
Elektrosokkk - 2015-02-28. adás 
Műsorunk vendége ismét Varga Gábor hatóanyag kutató, aki kifejti, hogy korunk szakemberei, tudósai miért nem írnak objektív 
tanulmányokat az elektromágneses sugárzás káros hatásairól, mi áll a "függetlenségük" mögött. Miért kevesebb a hiteles tanulmány 
amely objektíven prezentálja a tényeket? Mindezekről és az elektromágneses sugárzás eddig nem ismert hatásairól a lenti linken 
további részletek hallhatók. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-02-28. adás  

 
Elektrosokkk - 2015-02-07. adás 
Jelen adásból megismerhető a többfunkciós földelő alátét, amely különleges vezetőanyagból készült. A másik termék, a speciális 
anyaggal átszőtt lepedő, amely vezetékkel kapcsolódik a földelt hálózati csatlakozóhoz. Mi mindent tud a földelés megoldani és 
megváltoztatni? Ha bármelyik termékkel földeljük a szervezetünket, akkor természetes módon szabadulunk meg a testünkben 
felgyülemlett elektromos stressztől és egyúttal elősegítjük a szabad elektronok beáramlását a szervezetünkbe. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-02-07. adás  

 
Elektrosokkk - 2015-01-31. adás 
Műsorunk vendége Kecskés Róbert aki elmondja, hogy a világ bizonyos országaiban hogyan viszonyulnak az elektroszmoghoz, 
hogyan használjuk korunk technikai vívmányait azáltal, hogy csökkentsük vagy akár kivédjük a környezetünkben keletkező 
elektromágneses sugárzások emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Tények és részletek az alábbi linkek található januári tematikus 
adásban. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2015-01-31. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-12-13. adás 
Milyen módszerek lehetségesek a környezetünkben keletkező elektromágneses sugárzások csökkentésére, kivédésükre? Hogyan 
tegyük környezetünket, életünket "élhetőbbé", melyek testünk leföldelésének lehetőségei mindennapjainkban. Tények és részletek az 
alábbi linkek található decemberi adásban. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2014-12-13. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-11-29. adás 
A mai műsor vendége Varga Gábor hatóanyag kutató, aki kifejti, hogy korunk szakemberei, tudósai miért nem írnak objektív 
tanulmányokat az elektromágneses sugárzás káros hatásairól, mi áll a "függetlenségük" mögött. Miért kevesebb a hiteles tanulmány 
amely objektíven prezentálja a tényeket? Mindezekről és az elektromágneses sugárzás eddig nem ismert hatásairól a lenti linken 
további részletek hallhatók. 
Az adás megtekinthető az alábbi linken: Elektrosokkk 2014-11-29. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-11-08. adás 
Hogyan védekezzünk, semlegesítsük az elektroszmog káros hatásait? Melyek azok a megoldások, amelyekkel élhetővé tehetjük 
környezetünket, mindennapjainkat? Hogyan használjuk fel a hét 7 napjában, a nap 24 órájában elérhető legkézenfekvőbb antioxidáns 
forrást amit az Anyaföld rendelkezésünkre bocsájt? Testünk leföldelésének lehetséges módozatairól, további részletekért nézze meg 
az Elektrosokkk alábbi adását! 
A teljes felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-11-08. adás  

http://echotv.hu/elektrosokkk-2015-03-28-elektrosokkk
http://echotv.hu/elektrosokkk-2015-03-28-elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/104182/20150328_Elektrosokkk
http://echotv.hu/elektrosokkk-2014-12-13-elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/97047/20141129_Elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/95822/20141108_Elektrosokkk
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Elektrosokkk - 2014-10-25. adás 
Hogyan használjuk tudatosan korunk technikai vívmányait anélkül, hogy maradandó károsodást okozzonak szervezetünkben? Miért 
kezdenek egyre több figyelmet fordítani az elektromágneses sugárzások által keltett hatásokra, hogyan tudatosítsuk mindezeket a 
fiatal generációk számára. Mivel az emberi szervezet nagyon érzékeny az elektromos tér változásaira, tudatosabban használjuk azon 
elektronikai eszközöket, amelyek nap mint nap körülvesznek bennünket. 
Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-10-25. adás 

 
Elektrosokkk - 2014-10-11. adás 
Milyen tények, kutatások támasztják alá az elektroszmog szervezetre gyakorolt káros hatását? Melyek azok a nemzetközi vizsgálatok, 
anyagok, filmek amelyek az emberi test földelésének hatékonyságát, az emberi szervezetre kifejtett hatását támasztják alá? 
Mindezekről részletesen a mai adásban lehet hallani az alábbi linken. 
A teljes felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-10-11. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-09-27. adás 
Az Elektrosokkk műsor vendége Oroszné Lengyel Katalin, aki nagy hőstettet hajtott végre Túrkevén. 2012-ben kiderült, hogy 
túrkevei otthonok közelében egy mobilantennát akarnak felállítani. A küzdelem a közelmúltban ért véget. Ha megvalósult volna a 
mobilantenna telepítése annak számos negatív hatása lehetett volna: hőhatás, befolyásolhatta volna az agyi és idegrendszeri működést, 
alvászavarokat idézhetett elő, valamint akár keringési problémákat okozhatott volna.  
További részletekért kattintson a linkre:  Elektrosokkk 2014-09-27. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-09-06. adás 
Minden porcikánk elektromosan funkcionál – szívünk, agyunk, sejtjeink, mindenünk. Az emberek többsége manapság elszigetelve 
tartja magát a földtől, ami miatt testünk elektromosan állandóan feltöltődve marad, és ennek  egyenes következménye a gyulladás, 
krónikus fájdalom, amely természetellenes állapot. Az általunk ajánlott termékek lehetővé teszik, hogy kényelmesen leföldeljük 
magunkat lakásunkban vagy alvás közben is, bármilyen időjárás közepette. Testünk összekötése az anyafölddel egyetlen célt szolgál – 
hogy jobban érezzük magunkat. 
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-09-06. adás  

 
Elektrosokk - 2014-02-22. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk hallhatók az Elektrosokkk aktuális adásában. 
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-02-22. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-02-08. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk hallhatók az Elektrosokkk aktuális adásában. 
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-02-08. adás  

 
Elektrosokkk - 2014-01-04. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk hallhatók az Elektrosokkk aktuális adásában.  
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2014-01-04. adás   

 
Elektrosokkk - 2013-11-20. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk hallhatók az Elektrosokkk aktuális adásában.  
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2013-11-20. adás   

 
Elektrosokkk - 2013-10-26. adás 
Az elektromágneses terek szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az 
elektromágneses tér változásaira. Újabb tények, hasznos információk hallhatók az Elektrosokkk aktuális adásában. 
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2013-10-26. adás  

 
Elektrosokkk - 2013-09-28. adás 
A műsorvezető vendége Szenyán Zoltán, népegészségügyi egészségfejlesztő aki összefoglalja egy kutatás eredményeit amit az 
elektromos erőterek emberi szervezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban készítettek. Mi történik a vérlemezekkel, a vér oszigén-
szaturációjával, mindezen élettani paramétereket hogyan befolyásolja az elektroszmog? A válaszok és a tényeken alapuló eredmények 
kiderülnek a műsorból! 
Az adás megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2013-09-28. adás  

 
Elektrosokkk - 2013-08-31. adás 

http://www.echotv.hu/elektrosokkk-2014-10-25-elektrosokkk
http://www.echotv.hu/elektrosokkk-2014-10-11-elektrosokkk
http://www.echotv.hu/video/93176/20140927_Elektrosokkk
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Az elektroszmoggal kapcsolatos anomáliák felfedése. Az utóbbi évtizedben rengeteg beteg gyermek született. Ezúttal Papp Lajos 
professzor volt a  műsor vendége. Ki kell nyitni az emberek szemét, hogy az elektroszmog, mint láthatatlan "ellenség" hatalmas 
veszélyt jelent az emberi egészségre. 
A műsor megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: Elektrosokkk 2013-08-31. adás 
http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/5-testunk-lefoldelese-hogyan 
Testünk leföldelése - mikor és hogyan?  
Testünk leföldelésekor természetes úton szabadulhatunk meg gyulladásainktól, fájdalmainktól és a stressztől. Mindezt egyszerűen és 
ingyen megtehetjük. Csupán annyi a dolgunk, hogy a szabadban mezítláb közvetlenül a földre álljunk. Ekkor a földfelszín milliónyi 
negatív töltésű szabad elektronja áramolni kezd belénk, amelyek semlegesítik testünk pozitív elektromos töltését és segítenek 
visszaállítani természetes elektromos egyensúlyát. Hogyan tegyük mindezt elérhetővé lakásunkban illetve kedvezőtlen időjárási 
viszonyok közepette? 
Kapcsolatot létesíthetünk az Anyafölddel és ezáltal rendelkezésünkre áll a hét minden napján, a nap minden percében jótékony hatása 
azáltal, hogy testünket leföldeljük a Geo-Connect termékek szakszerű használatával. Ezáltal elérhetővé válik számunkra mindaz a 
kifogyhatatlan forrás házon belül, munka vagy sportolás közben, akár utazásaink során is hiszen az univerzális földelő alátét 
méreteinek köszönhetően bárhova magunkal vihető. 
 
H. Facebook  

 
 

 
 

http://www.foldelnijo.hu/hu/hirek/5-testunk-lefoldelese-hogyan
http://www.foldelnijo.hu/hu/termekek


177 
 

 
 

 
 



178 
 

 
 

 
 



179 
 

 
 

 
 



180 
 

 
 

 
 



181 
 

 
 

 
 



182 
 

 
 

 
 



183 
 

 
 

 
 



184 
 

 
 

 
 



185 
 

 
 

 
 



186 
 

 
 

 
 



187 
 

 
 

 
 



188 
 

 
 

 
 



189 
 

 
 

 
 



190 
 

 
 

 
 



191 
 

 
 

 
 



192 
 

 
 

 
 



193 
 

 
 

 
 



194 
 

 
 

 
 



195 
 

 
 

 
 



196 
 

 
 

 
 



197 
 

 
 

 
 



198 
 

 
 

 
 



199 
 

 
 

 
 



200 
 

 
 

 
 



201 
 

 
 

 
 



202 
 

 
 

 
 



203 
 

 
 

 
 



204 
 

 
 

 
 



205 
 

 
 

 
 



206 
 

 
 

 
 
 
 


	Indokolás
	I. számú melléklet: megjelenési költségek

	Vj123_2015_m_melléklet.pdf
	A. Televíziós vásárlási műsorablak (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK)
	1. 2013.11.20.
	2. 2014.01.04.
	3. 2014.02.08.
	4. 2014.03.08
	5. 2014.05.09.
	6. 2014.06.14
	7. 2014.09.06.
	8. 2014.11.08.
	9. 2014.12.13.
	10. 2015.02.07.
	11. 2015.04.04.
	12. 2015.06.06.
	13. 2015.07.11.
	14. 2015.08.15.
	15. 2015.09.05.
	16. 2015.10.03.
	17. 2015.11.07.
	18. 2016.01.09.
	19. 2016.02.13.
	20. 2016.03.05.

	B. Tematikus műsor (Echo TV - ELEKTRO/SOKKK)
	1. 2013.01.26.
	2. 2013.02.23.
	3. 2013.03.30.
	4. 2013.04.27
	5. 2013.05.25.
	6. 2013.06.29.
	7. 2013.07.27
	8. 2013.09.28.
	9. 2013.10.26.
	10. 2013.11.30.
	11. 2013.12.28.
	12. 2014.01.25.
	13. 2014.02.22.
	14. 2014.03.29.
	15. 2014.04.26.
	16. 2014.05.31.
	17. 2014.09.27.
	18. 2014.10.25
	19. 2014.11.29.
	20. 2015.01.31.
	21. 2015.02.28.
	22. 2015.03.28.
	23. 2015.05.09.
	24. 2015.05.30.
	25. 2015.08.29.
	26. 2015.09.26.
	27. 2015.11.28.
	28. 2016.01.30.
	29. 2016.02.27.

	C. 60 másodperces televíziós reklám
	D. Youtube videók
	E. Előadások tartása során alkalmazott diasor
	F. Paramedica c. lapban megjelenő cikk
	G. Saját honlap (www.foldelnijo.hu)
	H. Facebook


