
Minden esetleges félreértés elkerülése céljából
leszögezzük, hogy a csodálatos jelzôt két érte-
lemben használjuk. Egyrészt valóban rendkí-
vül érdekesek és meglepôek a víz tulajdonsá-
gai, de legalább ennyire csodálatos, hogy a ké-
miai és fizikai kutatások már a harmincas
években lényegében megadták ennek magya-
rázatát. Csodálatos az a szerep is, melyet a víz
az élô szervezetek mûködésében játszik. Egy-
értelmû, hogy víz nélkül elképzelhetetlen az
élet kialakulása és mûködése. Sajnos a csodá-
latos jelzô azt is jelenti, hogy milyen képtelen-
ségeket állítanak arról, hogyan lehet a közön-
séges vízbôl különleges gyógyhatású vizeket
elôállítani, és sajnos legalább ennyire csodála-
tos az emberek jelentôs részének hiszékenysé-
ge, mely készséggel elfogadja ezeket az állítá-
sokat, melyek mögött semmiféle gyógyítani
akarás sincs, hanem csak a gátlástalan haszon-
szerzés. A továbbiakban röviden ismertetjük a
vízre vonatkozó legfontosabb tudományos
megállapításokat, majd kritikailag ismertetjük
a legtöbbet reklámozott készítményre vonat-
kozó állításokat. Csak megemlítjük, hogy sok-
szor olvashatunk a már több évtizede feltalált,
vízzel hajtott autókról, melyeknek egy közös
vonásuk van: nem mûködnek.

A víz meglepô fizikai és kémiai
tulajdonságai és ezek magyarázata

A különbözô vegyületek esetében általánosan
érvényes az egy periódusba tartozó elemek bi-
mer vegyületei fizikai tulajdonságának mono-
ton változása. A nemfémes elemek hidrogén-
nel alkotott vegyületei annyiban képeznek ki-
vételt e szabály alól, hogy az elsô sor elemei-
nek hidrogénnel képezett vegyületei nagyon
eltérnek a monotonitástól. Ezt illusztrálja az 1.
ábra, melyen az elsô négy oszlop hidrogénnel
alkotott vegyületei forráspontjának változását
mutatja. Jól látszik, hogy az elsô sor elemeinek
megfelelô vegyületei kiugróan magasabb for-
ráspontértéket mutatnak, mint a továbbiaknál
észlelt monoton változásból következnék. A

víz esetében a 100 °C tapasztalt forráspont he-
lyett közel –100 °C következnék. Ugyanez a
viselkedés tapasztalható a többi fizikai tulaj-
donság esetében is. Különösen érdekes a víz
sûrûségének a hômérséklettel való változása.
Mint az közismert, a víz sûrûsége 4 °C-on ma-
ximumot mutat, melynek következménye,
hogy a víz felülrôl fagy meg, tehát a jég a víz
felületén úszik. Hosszas vizsgálódások után
1933-ban Bernal és Fowler brit kutatók adták
meg a magyarázatot, mely bár az elmúlt évti-
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A csodálatos víz

1. ábra. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek
forráspontja a periódusszám függvényében

zedek alatt sokat finomodott, lényegében ma
is érvényes. Az elsô sor nagy elektronegativi-
tású elemeivel a hidrogén nem csupán kova-
lens kötést, hanem egy lényegesen kevésbé
erôs, ún. hidrogénhíd-kötést is képez. Ezáltal
több, közönséges hômérsékleten nagyszámú
molekula léphet kölcsönhatásba. A valóságos
molekulatömeg a monomerének sokszorosa
lévén, mindazok a tulajdonságok, melyeket a
molekulatömeg befolyásol, megváltoznak. A
késôbbi vizsgálatok kiderítették, hogy a hidro-
génhíd-kötés képzôdése, illetve elbomlása
rendkívül gyors folyamat, mintegy 10–12 mp
alatt megy végbe. A vízben rendkívül sok,
mindenféle elképzelhetô molekula képzôdik,
azaz van például dimer, trimer, pentamer, he-
xamer vagy akár több száz molekulát is tartal-
mazó vízmolekula is, de ezek egyike sem ál-
landó, és az észlelt sajátságokért ezek együtte-
sen felelôsek.



Természetesen azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy valójában a H2O összetételnek
megfelelô víz nem létezik. Egyrészt a mintegy
150 ppm koncentrációban jelen lévô deutéri-
umizotóp miatt vannak H2O, HDO, valamint
D2O összetételnek megfelelô, valamint a két
oxigénizotópot tartalmazó monomerek alkotta
polimerek, továbbá számolni kell az oldott
anyagokkal, melyek mindazon anyagokból
származnak, melyekkel a víz kinyerése elôtt és
esetleges tisztítása során kapcsolatba került.
Továbbá a víz tartalmazhatja a légkör összete-
vôit is, melyek alkalmasint lényegesen meg-
változtathatják a víz egyes tulajdonságait.

Az ásványvizek a földbôl különbözô mély-
ségû fúrások által feltörô vizek, melyekben az
oldott ásványi anyagok összes koncentrációja
az 1000 mg-ot meghaladja, vagy olyan össze-
tevôt tartalmaz viszonylag jelentôs koncentrá-
cióban, mely általában csak igen kis meny-
nyiségben található még a legtöbb ásványvíz-
ben is. Talán a legmegdöbbentôbb a nyomnyi
lítium hatása. 1948-ban fedezte fel Cade a líti-
um-karbonát gyógyító hatását a mániás-dep-
ressziós betegekre. Bár eleinte kételkedtek eb-
ben a hatásban, késôbb ez teljes bizonyítást és
gyakorlati alkalmazást nyert. Érdekes, hogy
egyes mentális betegségek kezelésére régóta
használt gyógyvizekrôl kiderült, hogy lítiu-
mot tartalmaznak.

Az ásványvizekkel kapcsolatban érdemes
megemlíteni, hogy összetételük nem szükség-
képpen állandó az idôben. A jobban és gyor-
sabban oldódó sók koncentrációja az idô elô-
rehaladtával csökken. Ezért az ásványvizek
összetételét kívánatos idônként újra meghatá-
rozni. 

A csodálatos vízkészítmények

Nincs mód arra, hogy valamennyi csodálatos
hatású vízkészítményt akár csak megemlítsük,
mert számuk több tucatra rúg. Mielôtt a legis-
mertebbekkel röviden foglalkoznánk, néhány
általános vonást kell tisztáznunk. Szinte vala-
mennyi a víz klaszterszerkezetébôl indul ki, és
a különbözô szerkezetek valamelyikének tu-
lajdonít különlegesen kedvezô sajátságokat, a
különbözô módszerekkel ezek elôállítását cé-
lozzák. A megfelelô szövegekben hemzsegnek
a tudományosnak tûnô megállapítások, me-
lyeknek egyetlen célja a tájékozatlan olvasó és

potenciális felhasználó megtévesztése. Mint
láttuk, a különbözô vízklaszterek egymás mel-
lett léteznek, és folytonosan átalakulnak, hi-
szen a hidrogénhíd-kötés képzôdése és fel-
bomlása a leggyorsabb kémiai folyamat. A kü-
lönbözô feltalálók az általuk különösen kedve-
zô hatású vízféleség elôállítására különbözô
módszereket alkalmaznak. Ilyenek a különbö-
zô sugárzások, elektrolízis, mágneses kezelés,
kerámiadarabkákon való átvezetés, mechani-
kai hatások, mint az örvénylô mozgásba ho-
zás, sôt – bármilyen hihetetlen – hanghatások,
szavak, szövegek mondása. Számos eljárást
szabadalmak védenek. Ezzel kapcsolatban ér-
demes arra emlékeztetnünk, hogy a szabada-
lom önmagában nem jelenti a szabadalomban
leírt eljárások megvalósíthatóságát, hanem
csak azt tanúsítja, hogy ilyen eljárást más sza-
badalom nem véd, tehát azt – a védettségi idô
alatt – más nem használhatja. 

A PI® víz. Ennek a világszerte forgalmazott
víznek az elnevezése megtévesztô, mert nincs
köze a görög π betûhöz. Azonban használják a
π víz elnevezést is, mert a különbözô nevek is
védettséget élveznek. Shoi Yamashita, a nago-
yai egyetem professzora 1964-ben közölte,
hogy vizsgálatai szerint a növényekben talál-
ható víz szerkezete különbözik az ivóvizek
szerkezetétôl, de azok bizonyos kerámiákkal
érintkezve átalakulnak a hasznos szerkezetû
vízzé. Az egyik cég ismertetôje szerint „Pi-Wa-
ter is iron base compound derived from biva-
lent and trivalent ferrates [sic]”. Valójában a
kerámiagömböcskék, melyeken a vizet keresz-
tülvezetik, ferro-ferrioxidot tartalmaznak. 

Hexagonális víz. A hat vízmolekulából álló,
hatos gyûrût formáló rendszer sokak tetszését
megnyerte. Ennek, illetve az elôállítására szol-
gáló berendezésnek gyártója az Aqua Techno-
logy cég, mely furcsamód A Worldwide
Ministry Through Pure Water nevû vallási szer-
vezet része. Érdekes módon ennek egyik kiad-
ványa „Understanding Functional Water”
(www.aquatechnology.net/page11.html) ala-
pos, helyenként megsemmisítô értékelését ad-
ja majd mindegyik vízkészítménynek, termé-
szetesen a hexagonális vizet kivéve. A hexago-
nális vizet a Water Vitalizer PlusTM készülékkel
lehet elôállítani, mely „uses the same princip-
les Nature uses – far infrared energy, magnetic
fields, vorices and turbulence – to create an
oxygen-rich, alkaline, energized and uniquely
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structured Hexagonal Water”. Természetesen
bármilyen vízkészítményben ugyanaz a víz-
szerkezet, és ennek megfelelôen lényegében
ugyanazok a különbözô sajátságok is. E ké-
szítmény egyik hasznos jellemzôje, hogy nagy
az oxigéntartalma. Mint tudjuk az oxigén
rosszul oldódik a vízben, a szervezet oxigéni-
gényét kizárólag a lélegzéssel lehet fedezni. A
hexagonális vizet, illetve az elôállítására szol-
gáló berendezéseket több más cég is forgal-
mazza. Az eCosway internetes oldalain tömér-
dek félrevezetô vagy éppenséggel hamis infor-
mációt találunk errôl a csodálatos vízrôl. 

Természetesen kapható a pentagonális és a
heptagonális víz is, melyek tulajdonságai –
gyártóik szerint – még a hexagonálisét is felül-
múlják. 

A végtelen víz. Ezt a különleges vizet honfi-
társunk Nora Kosztolányi fedezte fel, aki ere-
detileg csellómûvészként szerepelt, de ennél
fontosabb és anyagilag összemérhetetlenül je-
lentôsebb az Infinity Water felfedezése. Ennek
lényege, hogy sajátos, örvényszerû, állandóan
változó mozgásba hozza a vizet. A leírás
(www.infinitywater.us/activation.html) esély-
lyel indulna a legzavarosabb fogalmazások
versenyén. Egy 5 literes palack víz ára 39 $, de
ha 144 palackot veszünk egyszerre, akkor a
palackonkénti ár mindössze 12 $.

A Prill Beads. Olcsóbb megoldást kínál a
csak telefonon vagy e-mailen elérhetô Wolfe cli-
nic. Jim Carter (nem azonos a korábbi amerikai
elnökkel!) felfedezte, hogy ha magnézium-oxi-
dot életerôvel olvasztunk össze, illetve biore-
zonanciás hatásnak teszünk ki, akkor az ebbôl
készült gyöngyszemekbôl korlátlan mennyi-
ségben, egy adagból literenként 4 liter különle-
ges hatású vizet állíthatunk elô. A Prill gyön-
gyök elôállításának részleteit nem közölték.

A víz memóriája

1988-ban nagy feltûnést keltett Benveniste és
munkatársainak a Nature-ben megjelent dol-
gozata, mely arról számolt be, hogy olyan
nagy hígítású antianyagokkal is lehet hatást
elôidézni, melyekben már egy molekulája
sincs a kérdéses biomolekulának. Nem vélet-
len, hogy Benveniste kutatásait egy francia ho-
meopatikus készítményeket gyártó cég támo-
gatta. Nem egészen érthetô, hogy miért gon-
dolta Benveniste és sokan mások, hogy ezek

az eredmények a homeopátia érdemi bizonyí-
tását jelentették volna. A 2. ábra mutatja mun-
kájuk legfôbb eredményét, mely a hígítás
függvényében, százalékban fejezi ki a hatást.
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2. ábra. A humán bazofil sejtek degranulációjának mértéke
az anti IgE antiszérum hígításának függvényében

Az ábrából az látszik, hogy a hígítás függvé-
nyében a hatás nem monoton csökken, mint
ahogy a racionális megfontolások alapján vár-
ni lehetne, és nem is nô monoton módon, mint
ami a homeopátia elvébôl következne, hanem
váltakozva nô, illetve csökken. Ma már aligha
kétséges, hogy az eredeti közlemény állításai
különbözô kísérleti hibák következménye, de
a homeopátia hívei ma is elôszeretettel hivat-
koznak rá, nem véve tudomást arról, hogy
azok saját tanaikkal is szemben állnak. Benve-
niste azzal értelmezte a hatást a nagy hígítások
esetében, amikor a hatóanyagnak már egyet-
len molekulája sincs jelen, hogy a víz szerkeze-
tében következik be hatás, mely nem szûnik
meg a hígítással, a víz mintegy emlékszik a
szerkezetében elôállt változásra. Ha jól meg-
gondoljuk, akkor ez a memóriaeffektus végképp
megadná a kegyelemdöfést a homeopátia el-
méletének és gyakorlatának. Ha ugyanis a víz
szerkezetében az oldott anyagok hatására elô-
álló változások maradandóak volnának, és a
víz szerkezete, mely a hatásért tulajdonkép-
pen felelôs, „emlékezne” a korábban az oldat-
ba került anyagok hatására, akkor teljesen ki-
számíthatatlan lenne bármely homeopátiás
készítmény hatása, sôt a legtisztább ivóvíz fo-
gyasztása is felbecsülhetetlen következmé-
nyekkel járna.

Benveniste egyébként továbbfejlesztette el-
képzeléseit, és eljutott a homeopátia immateri-



ális megközelítéséig. Elôször 1997-ben közölte
megállapításait, és 2004-ben bekövetkezett ha-
láláig fenntartotta, hogy a különbözô szerek
hatásának kitett vízben bekövetkezô változá-
sok egyben a számítógép memóriájában is tá-
rolhatók, és telefon vagy e-mail segítségével
eljuttathatók a beteghez. Benveniste tragikus
példáját nyújtja annak, hogy egy tudós tévedé-
se miként válhat tévelygéssé.

Az emberi üzenetek hatása
a víz szerkezetére

Dr. Masaru Emoto, akinek mellesleg semmifé-
le természettudományos képzettsége sincs, és
doktori minôsítését egy nem akkreditált indiai
magánegyetemen szerezte (?), rendkívüli fel-
fedezéseket tett. Kimutatta, hogy a víz szerke-
zetében tükrözôdik az emberi beszéd, a zene,
sôt az írás is. Eljárásának az a lényege, hogy a
vízbôl 0,5 ml-es mintákat kis üvegedényekben
3 órán keresztül –24 °C-on tartja, majd a pre-
parátumokat –5 °C-os szobában mikroszkóp
alatt vizsgálja és fényképezi. Vizsgálatai sze-
rint a kapott kristályszerkezetekben kifejezô-
dik az a hatás, mely a vizet érte, akár emberi
beszéd, akár zene, sôt a vizet tartalmazó
edényre ragasztott írás jelent. Például nagyon
szép hexagonális alakzatot kapunk, ha a víz-
nek azt mondjuk, hogy „thank you”. Kicsit
mást, de ugyancsak szépet, ha ugyanezt japá-
nul mondjuk: „arigato”. Káromláskor pedig
különösen csúnya képzôdményeket kapunk.
(Sajnos egyelôre nem tudjuk, hogy magyarul
tud-e a víz.) Ugyancsak szép szerkezetet ka-
punk, ha Beethoven V. szimfóniáját játsszuk le,
míg a heavy metal zene esetén szabálytalan
alakzatot kapunk. A víz történelmileg is kép-
zett, mert „Adolf Hitler” elhangzására egy tel-
jesen zavaros alakzatot kapunk.

Mindebben az a megdöbbentô, hogy ezekrôl
nem egy vicclapban olvashatunk, hanem Emo-
to sok nyelven – magyarul is – kiadott könyve-
iben, a különbözô hetilapok szenzációhajhász
cikkeiben és természetesen az interneten. 

Nem teszik fel a kérdést, hogy meddig ter-
jed a víz emlékezete; ha minden hang változá-
sokat hoz létre a szerkezetben, akkor hogyan

férnek meg egymás mellett a különbözô szer-
kezetek, melyek a millió és millió hatás ered-
ményeként kialakulnak.

Az Emoto-féle kísérletek valós magyarázata
nagyon egyszerû. Wilson A. Bentley (1865–1931)
amerikai farmer szenvedélyesen szerette a
fényképezést, és bizonyára ô volt az elsô, aki
1885-ben egy hókristályról felvételt készített.
Összesen több mint 5000 hókristályról készí-
tett felvételt. Megállapította, hogy nincs két
teljesen azonos kristály. Képeibôl több mint
2400 megjelent 1931-ben kiadott Snow Crystals
címû könyvében. Ami pedig az Emoto-féle kí-
sérleteket illeti: ô azt látja, amit látni kíván. A
felvételekbôl tudatosan vagy nem tudatosan
azt választja ki, amelyet a legjellemzôbbnek
vél az adott hatásra. 

Van az Emoto-féle megfontolásoknak meg-
felelô magyar találmány is. Nevezetesen a tál-
toscseppek, melyekben a vízre a táltosok szent
helyek energiáit viszik fel, ami által több száz
különbözô betegség elleni szereket állítanak
elô. További informácók: www.taltos7.hu/in-
dex.php?inc=cseppek. 

Sajnos a különbözô csodálatos hatású vízké-
szítmények elterjedése az emberi tájékozatlan-
ság, butaság és hiszékenység korlátlan voltá-
nak bizonyítékát szolgáltatják. Megfelelôbb
oktatással, tájékoztatással és a nyilvánvaló és
bizonyítottan hamis állításokkal szembeni tör-
vényes fellépéssel talán lehetne valamit javíta-
ni a helyzeten. Ami az utóbbit illeti: a különbö-
zô készítményeket ismertetô szövegek végén
egyre gyakrabban olvasható – bár nagyon ap-
ró betûkkel – a következô szöveg: „The infor-
mation about the product on this website has
not been evaluated by the Food and Drug Ad-
ministration and are not intended to diagnose,
treat, cure or prevent any disease.”

Némi reményre ad okot, hogy 2005-ben az
Ecoworld NZ Ltd-t összességében 136 000 $
büntetéssel sújtották, mert az általa forgalma-
zott „Grander Living Water Units” semmi vál-
tozást nem eredményezett a víz szerkezetében
és hatásában (www.comcom.govt.nz/FairTra-
ding/livingwateraquaquackeryresultsin1360-
00.aspx).

DR. BECK MIHÁLY
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