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Azt hiszem, nem kell külön hangsú-
lyozni a mai életünket, hisz mindannyian
benne élünk. Élünk? Hisz alig találunk
manapság olyan embert, akinek ne lenne
valamilyen betegsége, és nyugodt szívvel
mondhatná: köszönöm szépen, jól vagyok.

Én addig, amíg nem találkoztam Ko-
vács Andrással, a táltosok vezetőjével,
bevallom, azt hittem, ilyen ma már nem is
létezik. Sok nagy mester lehet, aki meg
tudja mutatni, hol jár, de kevés a tanító, aki
oda is tud vezetni, ahol ő áll, sőt tovább is
annál. Elképesztő az a gyakorlati tudás,
amit több év kutatása alatt összerakott.
Ami itt hevert a földön szétszórva, most egy
teljes rendszert alkotva tündököl Kárpát-
medencénkben. Olyan tudás ez, ami a
múltból a jövőbe és a földről az ég felé
mutat biztos utat. Bármit, amit a táltos-
iskola kurzusain tanultunk, akár aznap
gyakorlatban is ki tudtuk volna használni
– persze a gyakorlat teszi a mestert! 

Egyik ilyen dolog a földsugárzások
mérése is. A sugárzásokat ősidők óta

ismerték, és e tudás birtokában kikerülték,
illetve hasznosították. A földnek létezik
egy, megközelítőleg 2x2m-es hálót alkotó
geopatikus kisugárzása, amit Hartmann-
zónáknak neveztek el. A háló vonalainak
szélessége 30 cm. A sugárzás úgy érvénye-
sül a földszinten, mint a tizedik emeleten.
A másik, egészségre káros sugárzás a föld
alatt folyó vízerek sugárzása. E zónák
ágyunk alatt áthatolva éjszakánként fo-
lyamatosan hatnak a testünket körülvevő
energiaburokra, energiasérüléseket idézve
elő. A Hartmann-zónák felett elhelyezkedő
szervek egy idő után gyulladásba jönnek.
A csomópontok  felett  epilepszia, agyvér-
zés, szívinfarktusos megbetegedések ala-
kulnak ki.

A vízerek sugárzása a Hartmann-su-
gárzástól jóval veszélyesebb. Komoly be-
tegségek oki tényezője ez. Ez a típusú su-
gárzás idézi elő a sok ízületi gyulladást,
szklerózis multiplexet, zöld hályogot, ér-
szűkületet, cukorbajt, asztmát, hallássé-
rülést, állandó enerváltságot, meddőséget,
fogínysorvadást, gyomorvérzést, lábszár-
fekélyt, vastagbélgyulladást, petefészek-
cisztát, miómát, zsírdaganatokat.

A vízér Hartmann-zónával való keresz-
teződése felett fekvő embernél daganatos
megbetegedés alakul ki. Ezek az ered-
mények több millió ember aura- és lakás-
felmérésének alapján születtek. A földön
úgy megromlottak a természetes élet kö-

rülményei /víz, levegő, táplálék/, hogy az
ember sokkal érzékenyebbé vált. A fekhe-
lyünk könnyen megváltoztatható, de a le-
vegő és a vizek... – ehhez már nagy tudati
átalakulás kell, amiből szintén kivesszük
a részünket, de ez nem csak egy személyen
múlik.

A jövőben Ipolyságon tervezett előadá-
sokon megpróbálunk a lakosságnak olyan
tudást átadni, ami testi és lelki egész-
ségüknek egyaránt kedvező lesz. Ilyenek
például szent kutaink, forrásaink, amelyek
betegségeket, szemölcsöket, nehezen gyó-
gyuló sebeket, sőt rosszul működő házas-
ságokat is „gyógyítanak”, és egy koroná-
ba sem kerül.

Én hálás vagyok, hogy ide születhet-
tem, ennyi csoda közé. A fény azért van,
hogy világítson, nem azért, hogy véka alá
rejtsék.

Bármilyen információ a témában a
0908-463636 telefonszámon.

Pintér Miroslav

Fontos dátum a szlovákiai
magyar nemzeti közösség é-
letében 1994. január 8-a.
Sokan ezt a napot az új szlo-
vákiai magyar időszámítás
kezdetének tekintik. Mi is tör-
tént ezen a napon? A Mečiar-
kormány  fokozódó magyar-
ellenessége egyre inkább meg-
érlelte a szlovákiai magya-
rok politikai életének legjobb-
jaiban – parlamenti és önkor-
mányzati képviselőkben, a
nemzetiségi jogok érvényesí-
téséért felelősséget vállaló ál-
lampolgárokban stb. –, hogy
össze kell fogni az eldurvuló
nemzetiségi elnyomás ellen.

Az Együttélés és a Magyar
Kereszténydemokrata Mozga-
lom támogatását is élvező
Csallóközi Városok és Közsé-
gek Társulása vállalta az 1994.
jan. 8-i demonstráció megszer-
vezését, amely A szlovákiai

magyar választott képviselők

és polgármesterek országos

nagygyűlése néven került kö-
zösségünk krónikájának lapja-
ira.

A komáromi nagygyűlés
résztvevői megtárgyalták a
magyar nemzeti közösség al-
kotmányos jogállásának álla-
potát, az önkormányzatok
helyzetét, valamint a területi
átszervezés és a közigazgatás
reformjának addig ismert kon-
cepcióit. A nagy nemzetközi
érdeklődést és visszhangot
kiváltó találkozón mintegy
3500 szlovákiai magyar parla-
menti és önkormányzati képvi-
selő, 118 külföldi és 149 bel-
földi újságíró vett részt.

A nagygyűlésen elhangzott
gondolatok többsége még ma
is időszerű.

Ipolyságot és közvetlen
környékét egy autóbusznyian
képviselték.

Korpás Pál

2003. november 28–29-én
Nyitrán az Agrokomplex terü-
letén – immár hetedik alkalom-
mal – került megrendezésre az
évről évre nagyobb érdeklődés-
nek örvendő apróállat-kiállí-
tás. A kiállítás színvonalának
emeléséhez hozzájárult a nem-
zetközi jelleg is: cseh, lengyel
és magyar kiállítók is bemutat-
koztak.

Az Ipolysági Középfokú

Mezőgazdasági Szaktanintézet

diákjai minden évben megláto-
gatják ezt a kiállítást. Az idén
Horváth László és Mészáros
József szakoktatók vezetésé-
vel az 1.F és a 4.F osztály tanu-
lói jártak Nyitrán.

A 3 pavilonban bemutatott
állatokat szakmai zsűri bírálta:
a legszebbek a fajtagyőztes, a
kiállítási győztes, valamint a
sampion címet kapták egy szép
serleg kíséretében. A kiállítás

nagyságát a bemutatott állatok
száma egyértelműen bizonyít-
ja: 1115 baromfi, 3950 nyúl,
100 prémes állat, 6400 galamb
és 600 díszmadár.

A Szlovákiai Állattenyész-
tők Ipolysági Alapszervezeté-
nek tagjai is bemutatták ked-
venceiket: Mészáros József
tarka óriás nyulait, Miklle Mi-
hály hanái begyes galambjait.
Szép sikert könyvelhettek el a
következő tenyésztők: Pleva
Kálmán hanái begyes galamb-
jaira, Mihalovič Marian új-
zélandi fehér nyulára, Mudrák
Ferdinand német tarka óriás
nyulára kapott tiszteletdíjat.

Elmondhatjuk, hogy nagyon
érdekes szakmai kiállítást lát-
tunk, sokan kedvet is kaptak az
állattartáshoz. Remélem, hogy
ilyen vagy hasonló rendezvé-
nyekre a jövőben is eljutunk.

10 éve történt VII. Országos Apróállat-

kiállítás, Nyitra

A sötétség gyõzelmére elég, ha az igazak csendben maradnak

Csernus Judit és Farkas Ágnes /1.F/


