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en felhígított nyirokfolyadék által kerülhet-

nek ki szervezetünkből. Egyes homeopátiás

készítmények a nyirokkeringést fokozzák

ugyan, de a keringő nyirokfolyadék mennyi-

ségét és minőségét közvetlenül nem tudják

befolyásolni. A nyirokfolyadék azonban nem-

csak az ún. nyirokerekben kering, hanem a

szervezetben mindenütt ott van. Az utóbbi

években az orvosi figyelem érdeklődésének

központjába került alaprendszernek, a kötő-

szöveti struktúrának pedig a legfontosabb ré-

szét alkotja. Most már sejtjük, hogy az életfo-

lyamatok igazi színtere a kötőszöveti rend-

szer. Nemcsak a tápanyagszállítás-méregtele-

nítés-kiválasztás területe, hanem az egészség-

betegség kialakulásának, meglétének felelő-

se, valamint – ami még távolabbra vezethet –

az információáramlás egyik útja is.

Szándékosan választottam a mostani cikk

címéül „A víz üzenete” kifejezést, mely dr.

Masaru Emoto japán tudós most megjelent

könyvének címe. A könyvet lapozgatva hihetet-

len képi-információs világ tárul fel. Kiderül

többek között, hogy életünk minősége a víz

függvénye, hogy a víz molekuláris szerkezete

változékony valami, hogy a környezet energiá-

ja, rezgése megváltoztatja a víz molekuláris

szerkezetét, hogy minden egyes forrásvíz kris-

tályszerkezete más és más, egyedi, hogy a

szennyezett vagy nem megfelelően tisztított víz

szerkezete eltorzul, hogy a beszéd, a zene,

Tisztelt Doktor Úr! 

Az utóbbi években rendszeresen szedek kü-

lönböző homeopátiás készítményeket. Nekem

nagyon beváltak. Nemrégen egy méregtelenítést

végeztem cseppekkel, melyeket vízben kellett

feloldani. A kezelőorvosom azt mondta, hogy

csapvízben is fel lehet oldani azokat, én inkább

szénsavmentes ásványvízzel hígítottam.

De nem olvastam erről eddig semmit.

Üdvözlettel: B.-né, Zsóka

Kedves Zsóka! 

Fontos kérdést vetett fel. A víz rendkívül

nagy szerepet játszik életünkben, csak annyira

természetes a megléte, hogy nem foglalkozunk

vele eléggé. Azt mindenki tudja, hogy testünk

70-80 %-a vízből áll, életkortól függően. Egyál-

talán nem mindegy, hogy ezen életfontos alko-

tórészünk milyen eredetű, napi pótlása honnan

származik. 

Természetesen a legjobbak a nem túl magas

koncentrációban oldott ásványi anyagokat

tartalmazó forrásvizek. Szerencsére ebben –

adottságainál fogva – Magyarország gazdag,

kedvünkre válogathatunk a jobbnál jobb vizek

közül. Sajnos a köztudatban az „ásványvíz”

fogalom a szénsavval dúsítottat jelenti, de ez,

mint neve is mutatja, egy sav. Igaz, hogy eny-

he. A korábbi cikkekben már utaltam rá, elsa-

vasodott szervezetünk a lúgosító ételeket-italo-

kat igényli. Sok méregtelenítéssel foglalkozó

szakember szerint önmagában a szénsavmen-

tes forrásvizek fogyasztása már fél gyógyulás.

Tehát napi másfél-két liter, különösen a nyári

hónapokban, nagyon fontos.

Ami a homeopátiás szereket illeti, a szakem-

berek véleménye és a tapasztalatok is megosz-

lanak. Egyesek szerint a homeopátiás szerek

„információtartalmát” nem befolyásolja a víz

minősége, lehet csapvíz is. Véleményem sze-

rint, és ezzel nem vagyok egyedül, ilyenkor

inkább szénsavmentes ásványvizet vagy szűrt
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A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert
biológiai fogászati tanácsai

„A fogászati problémák végigkísérik életünket és fel-

merülő kérdéseinkre sokszor nem kapunk választ.”

„A víz
üzenete”

vizet fogyaszszunk.

Különböző – házi

vagy gyártott – szűrt

vizek ismertek. Ezek

nagy része megfelel a

követelményeknek. 

A homeopátiás és

egyéb méregteleníté-

seknél nemcsak a víz

pótlása fontos, ha-

nem a nyirokkerin-

gés fokozása is. A

különböző eredetű

toxinok csak a kellő-

a gondolatok is képesek befolyásolni a víz

szerkezetét, és még sorolhatnám.

Tehát összefoglalva; rendkívül fontos a jó

minőségű víz rendszeres fogyasztása, hiszen

egészségünket biztosítja. 

Üdvözlettel, egy pohár víz az Ön egészségére!

Dr. Csiszár Róbert

Dr. Csiszár Róbert fogszakorvos, a komple-

menter/biológiai fogorvoslás honoris causa taná-

ra, vizsgáztatója.

A kérdések feltehetők levélben a szerkesztőség

címén, és az interneten a www.biodent.hu

/Tanácsadás rovatban.


