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Bir damla su
II

Bu CD Hazar Arıtım’ın emek ve katkılarıyla sosyal 
sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

AAllii PPoollaatt



Tamamlay›c› Bilgiler
Suyun niteli€ini ve kalitesini konu alan kitab›m›z›n tamamlay›c›s› olarak
haz›rlanm›fl olan bu CD’de suya canl›l›k veren manyetik alan, oksijen,
uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› vs. hakk›nda daha fazla bilgi bulunmaktad›r. Bunun
yan› s›ra kitab›n bütünlü€ünü bozmamak ad›na yer verilemeyen su konu-
sundaki çok enteresan bilgiler de yine bu CD’de yer alm›flt›r. Örnek ver-
mek gerekirse, koloidal gümüfl suyunun günümüzde yeni duyuluyor ol-
mas›na karfl›n y›llar önce do€al antibiyotik olarak kullan›lmas›, sadece fle-
beke suyu ve tuz ile do€al bir dezenfektan elde edilebilece€i gibi. 

Bu CD’de ayr›ca su hakk›nda yeni geliflen bir kavram olan “suyun haf›za-
s›”na dair oldukça kapsaml› bilgiler de bulunmaktad›r.  
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Enerji
Enerji Konusunda Yap›lm›fl Olan Çal›flmalar

1900 y›l›ndan beri birçok doktor, aura olay›yla ve onun insan vücudu üze-
rindeki etkileriyle ilgilendi. Auran›n araflt›r›lmas›yla çok say›da hastal›€›n
teflhis edilebilmesi nedeniyle, doktorlar bu ilginç sonuçlara neden olan
olay› daha çok araflt›rmaya bafllad›lar. 

Dr. William Kliner 1911’de, insan›n enerji alan›n› renk filtreleri ve ekran-
lar yard›m›yla inceledi. ‹ncelenen kiflilerin vücutlar›n› çevreleyen bir ›fl›k
bu€usu gördü€ünü ve bunun yo€unlu€unun cinsiyete, zekâ yap›s›na ve ki-
flinin sa€l›€›na göre de€iflti€ini gösterdi. Baz› hastal›klar›n aura üzerindeki
düzensizliklerle kendini gösterdi€ini fark edince bu zar›n genel görünü-
müne, rengine, dokusuna ve hacmine dayanan bir teflhis sistemi gelifltirdi.
Böylece sara, tümör ve apandisitin yan› s›ra histeri gibi psikolojik rahats›z-
l›klar› da teflhis edebildi.

Dr. George De La Warr ve Dr. Ruth Brown 1900'lü y›llar›n ortalar›nda,
enerji alan›n› kullanarak uzaktan tan›, teflhis ve tedavinin mümkün oldu€u
bir sistem gelifltirdiler. Bu sistem “Radyonik sistem” olarak adland›r›ld›. 
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1975-1987 y›llar› aras›nda Amerika’da, American Theosophical Soci-
ety’nin (Dini Bilim Derne€i) baflkanl›€›n› yapm›fl olan Dr. Dora Kunz,
uzun y›llar doktorlarla birlikte çal›flm›flt›r. Spiritual Aspects of the Healing
Arts (‹yilefltirme Sanat›n›n Ruhsal Yönleri) adl› kitab›nda, enerji alan›
durgun olsa da düzenli bir ritmi oldu€una ve insan vücudundaki her orga-
n›n uçucu alanda temsil edilen bir ritmi bulundu€una dikkat çekmifltir. Bu
de€iflik ritmler her organ aras›nda karfl›l›kl› olarak hareket ederler. 

Böylece, vücudun renkli alan›n›n, kiflinin sa€l›k durumuyla ilgili do€ru bil-
giler verdi€i sonucunu ç›karabiliriz. Auraya ›l›ml› bakan çok say›da dok-
tor, fiziksel oldu€u kadar psikolojik aç›dan da yararl› olan ve kiflinin ener-
ji ritmini dengeleyen aura üzerinde araflt›rmalara a€›rl›k vermifltir.
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Orgon’un çal›flma prensibi

Metal
Organik madde (tahta)
Orgon enerji (yaflam enerjisi)



20. yüzy›l›n bafl›nda Freud'un meslektafl› ve psikanalist Dr. Wilhelm Re-
ich da enerji alan›yla ilgilendi ve ona “Orgon” ad›n› verdi. Dr. Reich temel
olarak, psikolojik ya da fiziksel hastal›klarla Orgon’un hareketindeki dü-
zensizlik aras›ndaki iliflkiyi inceledi. Freud'un tekniklerini kullanarak, Or-
gon’un “engel”lerini kald›racak bir psikoterapi metodu gelifltirdi. Bunu
yaparken, enerji engelini kald›rd›€›nda insan›n zihinsel ve duygusal engel-
lerinin de kalkt›€›n› fark etti. Reich deneylerini sürdürürken, devrinin en
geliflmifl ilaçlar›n› ve elektronik araçlar›n› kulland›. Bu araçlarla organik
olan ya da olmayan tüm cisimlerin çevresinde ve gökyüzünde hareket
eden enerjiyi izleme imkân›n› buldu. Çok kuvvetli mikroskobu sayesinde
mikroorganizmalar›n yayd›€› enerjiyi bile izleyebildi.
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Aura

Vücudumuzun Yayd›€› Ifl›nlar (Aura)

Auralar›n›z Üzerine Düflünmek 

Sa€l›€›m›z› ve iyi halimizi, her gün denetimimiz alt›nda tutma becerisine
sahibiz. Bu bizim ulaflabilece€imiz bir beceri. Sa€l›€›m›z› tamam›yla farkl›
bir skalada ölçmek ve izlemek için, aura konusunda bilgi sahibi olmak da
bu yollardan birisi.

Auray› Görmek 

Bu, sonu olmayan bir yolculu€un bafllang›c›yd›. Daha çok fley ö€rendikçe,
ne kadar az fley bildi€imi gördüm.

Aura Dokunuflu

Beynimiz, medyan›n tüm modern çeflitleriyle y›kanmadan önce, al›fl›lm›fl
bir flekilde auralar› görebiliyor olabilir miyiz acaba? Bu becerilerimizin,
teknolojiye olan güvenimiz ve bilime olan inanc›m›z taraf›ndan bast›r›l›-
yor olmas› mümkün mü?

Profesyonel Auralar 

‹nsanlar›n hepsinin aura türleri farkl›d›r; bir aura bazen öyle renkler ve fle-
killer gösterir ki, belirli bir mesle€e ait oldu€u anlafl›labilir.

Spiritüel Auralar

Aura görmemizi sa€layan temel yetenek hepimizde mevcut. Asl›na bakar-
san›z, bizler her an aura görüyoruz, ama bu gerçe€in bilinçli olarak fark›n-
da de€iliz.

Afl›k Auralar

Ne düflündü€ümüz, gözümüzün önünde neyi canland›rd›€›m›z ve ne his-
setti€imiz, hepsi de auram›z›n yans›tt›€› imajda çok temel rol oynarlar.
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Ölüme Yak›n Auralar

Resmin Tamam›'na bir anl›k da olsa bir göz att›ktan sonra, ölüme-yak›n-
deneyim yaflayanlar›n bir ço€u korku, sab›rs›zl›k ve düflmanl›k gibi duygu-
lar›n, art›k onlar› hiç mi hiç ilgilendirmedi€ini görüyorlar. Yine de bu de-
neyimin en büyük yararlar›ndan bir tanesi, korkunun ortadan kalkmas›.
Özellikle ölüm korkusunun.

Canland›rmak

Biyoenerji terapisi ilaç kullanmaks›z›n ve dolay›s›yla ilaçlar›n neden oldu-
€u zararl› yan etkiler olmaks›z›n, baz› hastal›k belirtilerini ve a€r›lar› azal-
t›yor, hatta yok ediyor. Bu t›pk›, bir araban›n aküsünün azalm›fl olmas› ve
çal›flmamas›, ancak baflka bir araban›n tamamen dolu aküsünden takviye
olarak çal›flmas›na benziyor.

Ellerle Tan›flma

Ellerini ilk kez bedenimizin yak›n›nda getirdi€inde – aurama masaj yapt›-
€›nda ve düzeltti€inde – daha henüz ellerini yaklaflt›r›r yaklaflt›rmaz, ener-
jisini ve s›cakl›€›n› hissettim. Bu olaydan sonra bir süre sersem gibiydim.
Çok gevflemifltim, ama tükenmifl, bitmifl gibi de de€il. Asl›na bakarsan›z,
garip bir flekilde mutluydum da, sanki her taraf›m kar›ncalan›yordu...
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Uzak K›z›lötesi Ifl›nlar›
Uzak K›z›lötesinin Günlük Hayattaki Kullan›m Alanlar›

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Uyku fiiltesi: Elektrikli battaniyenin tam tersine,
uzak k›z›lötesi fliltesi çal›flt›r›ld›€› zaman ›s›nmaz. Ancak içine uzand›€›n›z
zaman vücudunuzun ›s›nd›€›n› hissedersiniz.

http://www.microwaterman.com/Vita-Mat/Vita-Mat-Far-Infrared-
Sleeping-Pad.htm

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Saunas›: Ortam› ›s›tmadan, direkt olarak vücu-
dun iç ›s›s›n› yükseltir. Bu sayede, klasik saunada oldu€u gibi, vücudu d›-
flar›dan ›s›tarak yanmalara neden olmaz. 

11Uzak k›z›lötesi teknolojisi ile üretilmifl flilteler

Uzak k›z›lötesi teknolojisiyle üretilmifl saunalar





http://www.breathing.com/sauna.htm

Türkiye’de bu ürünü satan firman›n adresi: 

http://www.suncaresauna.com/turkce/urunler.aspx

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Plastik Kab›: Normal flartlarda buzdolab›nda en
fazla üç gün tazeli€ini koruyabilen bal›klar, uzak k›z›lötesi dalgalar› plastik
kab›nda befl-yedi gün aras›nda taze kalabilmektedir. 

Biyo-Dostu Disk: Uzak k›z›lötesi malzemeleriyle kapl› normal seramik
disk suyun yap›s›n› etkileyerek piflirme kavram›n› de€ifltirmektedir. E€er
bu diski piflirme kab›n›za yerlefltirirseniz sebzeleriniz daha uzun süre kay-
nat›lsa bile gevrek kalacakt›r. 

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Çorap ve Eldivenleri: Bu eldiven ve çoraplar sa-
yesinde so€uk havalarda eller ve ayaklar daha s›cak kalmaktad›r. 

Uzak k›z›lötesi teknolojisiyle üretilmifl eldiven ve çoraplar

http://www.firheals.com/catalog/product_info.php?products_id=34

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Saç Kurutucusu: Normal saç kurutucular› yak›n
k›z›lötesi dalgalar›n› kullanarak havay› ›s›t›rlar. Bu yüzden bafl k›sm›m›z-
daki deri direkt olarak ›s›n›r. Uzak k›z›lötesi dalgalar› saç kurutucusu ise
cildi tahrifl etmeden daha serin ve h›zl› olarak kurutma yapar. 

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Yele€i: So€uk k›fl günlerinde kullan›labilecek ye-
leklerdir.

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Yayan F›r›n: G›dalar› besin de€erlerine zarar
vermeden eflit flekilde pifliren f›r›nlard›r. 
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Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Susuz Yumurta Hafllay›c›: Uzak k›z›lötesi dalga-
lar› teknolojisi sayesinde yumurtalar suya ihtiyaç duymadan, daha düflük
›s›larda ve daha çabuk olarak eflit bir flekilde piflirilebilmektedir.

Uzak K›z›lötesi Dalgalar› Seramik Sayfa: Plastik kap gibi kullan›labilen bu
ürün, ayn› zamanda kesilerek so€uk k›fl günlerinde ayakkab›n›n içine yer-
lefltirilebilmek gibi çok amaçl› bir kullan›m alan›na sahiptir. 

Japon Kliniklerinde Uzak K›z›lötesi Dalgalar›yla Tedavi 

Dr. Toshiko Yamazaki, t›bbi araflt›rmalar›n› sahibi oldu€u klinikte yürüt-
mektedir. Yamazaki, The Science of “Far-‹nfrared Therapics” (Uzak K›-
z›lötesi Dalgalar› Terapisinin Bilimi) adl› kitab›nda, uzak k›z›lötesi dalga-
lar›n›n bilimsel prensiplerini anlatmakta ve bu yöntemle iyileflen birçok il-
ginç vakadan bahsetmektedir. 

Kitapta sözü edilen baz› vakalar› aktarmak, uygulanan yöntem hakk›nda
bilgi vermek bak›m›ndan yararl› olacakt›r:

“… 1979 y›l›nda a€r›lar› oldu€u için Dr. Yamazaki’ye baflvuran 63 yafl›n-
daki bir erkek hastan›n, yap›lan incelemeler sonucunda yemek borusu
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kanseri oldu€u ve en fazla bir buçuk ay ömrü kald›€› tespit edilmifltir. Tefl-
his konulduktan sonra oldukça umutsuz olan hastama, daha önce ayn› du-
rumda olan ve sab›rl› bir flekilde tedavi sürecini takip eden bir hastam›n
tamamen iyileflti€ini anlatt›m. ‹kna etmeyi baflard›€›m hastam›n derhal
tedavisine bafllad›k. 

Tedaviye uzak k›z›lötesi saunas›yla bafllad›k. Böylece daha önce salg›lan-
m›fl ve vücutta birikmifl zehir at›lmaya bafllanm›flt›r. Bu tedaviyle hastan›n
a€r›lar›n› gidermek konusunda inan›lmaz sonuçlar al›nd›. Vücutta biriken
at›k ve zehirli maddeler yok oldukça hasta kendini daha iyi hissetmeye
bafllam›flt›. Ayr›ca fazla terlemeden dolay› kaybedilen minerallerin yerine
konulmas› için potasyum (K) gibi ek mineraller bu süreçte hastaya verildi.  

En fazla bir buçuk ay ömrü kald›€› belirtilen hasta üç ay sonra klinikten ta-
burcu edildi.”

“… Eskiden güreflçi olan bir baflka hastam bana geldi€inde mide kanseri-
nin ilk aflamas›ndayd›. Teflhisi koyan doktorlar hastama, 70 yafl›nda oldu-
€u için ameliyat edilemeyece€ini söylemifllerdi. Kendisi bana geldi€inde
üç ay ömrü kalm›flt›. 

Hastam obez oldu€u için tedaviye kilo vermeyle bafllad›k. Kendisi kilosu-
nu dengelemek için diyet yaparken bir taraftan da uzak k›z›lötesi saunas›-
na girdi. Bu sayede, 100 kilo iken, iki ayda 20,5 kilo verdi. Ayr›ca uzak k›-
z›lötesi saunas›n›n ›s› tedavisi sayesinde, bafllad›ktan birkaç gün sonra tü-
mörü küçüldü ve mide a€r›lar› azald›. Bünyesi zay›flamad›€› için bu afla-
madan sonra kendisine kanser ilaçlar› verilerek uzak k›z›lötesi saunas›na
devam edildi. Bir süre sonra yan etkileri olmadan kanser ilaçlar›n› b›rakan
hastam bir y›ll›k tedavinin ard›ndan taburcu olacak kadar iyileflti.

Kanser gibi önemli rahats›zl›klar› olan bu hastalar›m›n iyileflmeleri uzak
k›z›lötesi saunas›n›n ›s› tedavisi sayesinde gerçekleflmifltir.”

Uzak k›z›lötesini uygulayan Dr. Yamazaki ve birçok doktor, uzak k›z›löte-
sinin sadece kansere de€il baflka birçok hastal›€a da iyi geldi€ini belirtmifl-
lerdir. Bu hastal›klardan baz›lar›; stresin neden oldu€u kronik ishal, hissiz-
lik, omuz, diz ve s›rt a€r›lar›, düflük tansiyon, diyabet ve ast›md›r. 





Oksijen (O2)
Oksijen (O2) Nas›l Al›n›r, Bunun ‹çin Bir Tank m› Gereklidir?

Oksijen terapilerinde flu iki olay gerçekleflinceye kadar vücut yavafl ve uy-
gun flekilde oksijenize edilir:

1. Tüm kirlilikler, mikroplar, bakteriler ve zehirli maddeler vücutta yak›-
l›p y›kan›ncaya kadar,

2. Vücut içindeki tüm ak›flkanlar ve hücreler oksijenle doygun hale geti-
rilinceye kadar oksijen terapi yap›l›r. Bu sayede vücut temiz kal›r ve
hiçbir bakteri, virüs, mikrop, mantar ya da baflka patojenler vücuda gi-
remez, girse bile uzun süre yaflayamaz. 

Ünlülerin hayatlar›na dair haberlerde, Michael Jackson’›n oksijen çad›r›n-
da uyudu€u duyuldu€undan itibaren bu olay çok genifl kesimlerin ilgisini
çekmeye bafllam›flt›. Oysa flimdi herkes ozon (O3) gibi, oksijen (O2) tü-
pünden oksijeni (O2) direkt olarak soluman›n sorunu çözmeye yetmeye-
ce€ini anlad›. 

Birçok Hollywood y›ld›z›, pop star, artist, sanatç› ve sporcu çeflitli hasta-
l›klar›ndan dolay› oksijen terapisini kullanmaktad›rlar. 

Bu konuda anlat›lan ilginç bir hikâyeyi aktaral›m. fiiddetli bafl a€r›s› çeken
bir kifli, atak geçirdi€i s›rada hastanede oksijen terapisi görmüfl ve bafl a€-
r›s›n›n bu sayede aniden geçmesi üzerine günde iki flifle oksijenli su içme-
ye bafllam›flt›r: 

“… 51 yafl›nday›m ve otuz y›l boyunca fliddetli bafl a€r›s› çekmekteyim.
Bu a€r›lar migren a€r›s›na benzerdi, ancak günde üç ya da dört kez dalga
halinde gelip birkaç ay sürdükten sonra yok olurdu. Bu durum için iki y›l
boyunca bana kalp krizini tetikleyen ve beni hastanelik eden, ilaç yap›-
m›nda kullan›lan çavdar taneli kas s›k›laflt›r›c› tedavisi uyguland›. Kalbi za-
y›flatan bu tedaviyi b›rakmam› öneren bir uzman bana oksijen (O2) alma-
m› tavsiye etti. Henüz hastanede iken bafl a€r›m bafllad›€›nda hemen yük-
sek dozda oksijen (O2) ald›m ve befl dakika içinde bafl a€r›m geçti. fiimdi
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temin etti€im iki oksijen tüpünü sat›n ald›m ve bafl a€r›m bafllad›€› anda
hemen müdahale edebiliyorum. Keflke bu tedavi yöntemiyle otuz y›l ön-
ce tan›flabilseydim.” (W. L. / Avustralya) 

Bol Oksijen (O2) ‹çin Do€ru Nefes Almak 

Derin bir nefes al›n ve ne kadar derin nefes ald›€›n›za dikkat edin. Derin
nefes almadan önce muhtemelen yüzeysel nefes al›yordunuz ve sadece
gö€sünüzün üst k›sm›n› kullan›yordunuz. Rutin nefes alma eylemi do€al
say›lmaktad›r ve çok az kifli bu konuda do€ru yapmaktad›r. 

Gö€sün üst k›sm›yla yüzeysel nefes al›nd›€›nda, sinir sistemine sabit “kaç-
ma ya da kavga” durumunda oldu€unuz sinyalleri verilir ve adrenallerden
adrenalin pompalamas› istenir. Adrenaller yanmaya bafllar ve g›dalar› çok
h›zl› sindirir. Art›k vücutta birkaç enzim kalm›flt›r ve zihinsel olarak afl›r›
heyecan bafllam›flt›r. Tüm bunlar kirli havadan ya da yetersiz nefes alma-
dan dolay› oksijensiz kalmaktan ileri gelmektedir.

Nefes almak en çok gözden kaçan vücut fonksiyonudur. Birçok kifli derin
nefes almaz. Bu durum “yanl›fl nefes almak” olarak tan›mlanabilir.

21. yüzy›l›n kirli havas›n› yüzeysel olarak soludu€umuz için muhtemelen
ci€erlerimizin üçte birini kullanmaktay›z. Oysa sa€l›k için tam nefes almak
gerekir, çünkü bu en do€al ve ucuz oksijen (O2) terapi yöntemidir.  

“Bay Oksijen” olarak tan›nan Ed McCabe, en iyi oksijen (O2) terapisini
araflt›rmak için dokulardaki oksijen (O2) miktar›n› ölçen bir cihaz kullan-
m›fl ve derin nefesin, en iyi oksijen (O2) terapisinden bile daha iyi sonuç-
lar verdi€ini gözlemlemifltir. 

Günümüzde birçok kifli oksijen bak›m›ndan aç oldu€unun far-
k›nda bile de€ildir.  
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The Oxygen Breakthrough (Oksijen Buluflu) adl› kitab›n yazar› bilim
insan›, yazar ve editör Amerikal› Dr. Sheldon Saul Hendler kitab›nda, has-
talar›n›n derin nefes alma yöntemiyle nas›l ilaçlar›n›n büyük bir k›sm›n-
dan kurtulduklar›n› anlatmaktad›r. 

Nefes Almak ve Yaflam Gücü

Yaflam gücü oksijen (O2) ile yak›ndan ba€lant›l›d›r, ayr›ca oksijenin elek-
triksel, manyetik ve yerçekimi özellikleri vard›r. Bunlar›n do€ru uygulan-
mas› hastal›klar›n, kayg›lar›n ve korkular›n tedavi edilmesinde yararl› so-
nuçlar vermektedir.  

Havadan ald›€›m›z oksijen (O2) ci€erlerimizdeki kirli kanla temasa geçer.
Burada bir çeflit yanma meydana gelir ve kan oksijeni (O2) al›p, vücuttan
kan yoluyla toplanan asidik at›klar ve zehirli maddeler taraf›ndan meyda-
na gelen karbondioksit (CO2) gaz›n› serbest b›rak›r. Kan bu sayede ar›n›r,
oksijenize olur, kalbe geri tafl›n›r ve zengin niteliklerini, parlak k›rm›z› ren-
gini, yaflam gücü veren kalite ve özelliklerini tekrar kazanm›fl olur.  

Hatal› Nefes Almak

Dünyaya geldi€imiz anda yapt›€›m›z ilk fley derin nefes almakt›r. Bu dün-
yay› terk ederken yapt›€›m›z son fley ise nefes almaya son vermektir. Do-
€um ve ölüm aras›nda olup bitenler ömrümüzü oluflturur ve do€rudan ne-
fes almam›za ba€l›d›r. Nefes almak, onsuz befl dakika bile yaflayamayaca-
€›m›z görünmez “besin”imizdir.

Oksimetre
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Almanya’da yap›lan baz› araflt›rmalar, on insandan dokuzunun hatal› ne-
fes ald›€›n› göstermektedir. Bunun nedenleri üzerinde durmak yararl› ola-
cakt›r.

Küçük çocuklar›n nefes al›fllar›n› izlemeye çal›fl›n. Küçük çocuklar nefes
al›p verirken kar›n kaslar› da, özellikle diyafram denilen bir ana kas› kulla-
narak, genifller ve kas›l›r. Bu flekilde nefes al›nd›€›nda, akçi€erlerin orta ve
alt bölümlerine hava girmesini sa€layan bol miktarda yer aç›l›r. Nefes al-
d›€›m›z zaman içeriye ne kadar çok oksijen girerse ci€erlerimiz o kadar iyi
havalan›r ve kan›m›zdaki eritrositler enerji oluflturmak için o kadar çok
oksijeni so€urarak tafl›yabilir. Bu flekilde nefes almalar› sayesinde çocuklar
dinç, hareketli ve mutludurlar.

Eriflkin insanlar ise tamamen farkl› bir flekilde nefes al›rlar. Y›llar geçtikçe,
fiziksel olarak daha az hareketli bir hayat sürdürdükçe, omurgam›zda du-
rufl bozukluklar› ortaya ç›kt›kça, fliflmanlad›kça vs. daha farkl› nefes almaya
bafllar›z. Nefes ald›kça gö€üs kafesimiz flifler, karn›m›z içe çekilir, omuzlar›-
m›z ve köprücük kemi€imiz yukar› do€ru hareket eder. Bu flekilde nefes al-
d›€›m›z zaman, akci€erlerimiz yaln›zca en üst k›s›mlar›yla ve s›n›rl› olarak
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kullan›lm›fl olur. Bu durumda genellikle yeterince hava alamay›z ve bu yüz-
den de daha s›k nefes almaya ihtiyaç duyar›z (afl›r› fliflman insanlarda bu
durum çok daha dikkat çekicidir). Akci€erlerimize nefesle çekilen az mik-
tarda oksijen ulafl›r ve akci€erler yo€un olarak ancak üst bölümleriyle çal›-
fl›r. Afl›r› çal›flan akci€er hücreleri bu nedenle vaktinden önce y›pran›rlar ve
böylece akci€er dokusunda ölü, etkin olmayan hücre katmanlar› oluflur.

Yaflland›kça akci€erlerimizin daha fazla bölümü nefes alma iflleminin d›-
fl›nda kal›r. Bedenimiz sürekli oksijen açl›€› çeker. Bu durum yaln›zca so-
lunum hastal›klar›na de€il, ayr›ca dolafl›m sistemi, pankreas, karaci€er,
böbrek, mide-ba€›rsak hastal›klar›na ve baflka pek çok sa€l›k sorununa yol
açar. 

Diyafram› daha iyi kullanarak, yafllanmam›z› otuz-k›rk y›l erteleyebilir ve
pek çok hastal›ktan kaç›nabiliriz. Uzun ömürlü insanlar›n daha yavafl ne-
fes ald›klar› uzun zamand›r bilinen bir gerçektir. 

A€›zdan Nefes Almaktan Kaç›n›n›z 

Burundan nefes almak a€›zdan nefes almaktan çok daha üstündür. Burun
deli€i önemli bir filtreleme ve süzme sistemidir, bu sayede havay› ar›tarak
ilgili organlara iletir. Nefes almak dört s›n›fta toplanabilir:

1. Üst akci€erlerden (köprücük kemi€i); en fazla enerji gerektiren ve en
az yarar sa€layan nefes alma yöntemidir. Birço€umuz bu flekilde nefes
almaktad›r.

2. Orta akci€erden (kaburgalar).

3. Alt akci€erlerden (derin).

4. Komple nefes; diyafram› güç harcamadan afla€› çekmektir. Di€er yön-
temlerden çok daha iyidir.

Bir dakika içinde ne kadar az nefes al›rsak, ömrümüz o kadar
uzun olur.
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Do€ru Nefes Almak

Uyurken derin nefes al›r›z. Dolay›s›yla do€ru nefes almay› ö€renmek için
basit bir yöntem olan uyuma taklidi yap›labilir: S›rtüstü yat›p gözlerinizi
kapat›n›z, tüm vücudunuzu rahatlat›p uyudu€unuzu farz ediniz ve nefesi-
nizi derinlefltiriniz. Ci€erlerinizin önce alt, sonra orta ve üst bölmelerini
havayla doldurmaya çal›fl›n›z. Nefes verirken önce üst, sonra orta ve en
son alt bölmelerdeki havay› boflaltmaya çal›fl›n›z. Bu ifllemleri yaparken
herhangi bir çaba harcamay›n ve solunumu bütünsel bir ifllem olarak ger-
çeklefltiriniz. Bu süreçte a€›z mutlaka kapal› olmal›d›r.

Nefes Alma Teknikleri 

Ço€unlukla üç ya da dört tür solunum kullan›lmaktad›r. Bunlar yüksek,
orta, alçak ya da komple solunum türleridir. Komple solunum di€er üç so-
lunum türünün birden kullan›lmas›yla al›nan nefes fleklidir.

Oksijen

Akci€erler Akci€erler

Diyafram

Diyafram

Karbondioksit

Nefes alma Nefes verme

Gö€üsün 
içindeki boflluk
azal›r



Yüksek solunum: Gö€üs ve akci€erlerin üst taraf›nda oluflan, gö€üs kafe-
si, omuz ve ensenin kalkmas›yla gerçekleflen solunumdur. Ast›m rahats›z-
l›€› olan, fazla s›k› kemer takm›fl olan, midesi fazla dolu olan ya da çabuk
nefes nefese kalan kifliler s›kça bu solunum türünü kullan›rlar. Bu nefes al-
ma flekli s›€d›r ve al›nan nefesin ço€u gerekli yerlere ulaflmaz. Akci€erlerin
sadece az kapasiteli üst bölmeleri kullan›ld›€›ndan bu solunum türü en is-
tenmeyen solunum türü olarak de€erlendirilmektedir.

Alçak solunum: Gö€üs ve akci€erlerin alt taraf›nda oluflan solunumdur.
Yüksek ya da orta solunumdan çok daha etkindir. Bu solunumu kullan-
mak için nefes al›rken yavaflça mide öne do€ru itilir ve nefes verirken mi-
denin yerine dönmesine izin verilir. Di€er türlerden daha iyi olmas›n›n
baz› nedenleri vard›r:

1. Nefes al›rken daha fazla hava al›n›r, çünkü akci€erlerin alt bölmeleri
buna daha müsaittir.

2. Diyafram ikinci bir kalp görevi görerek pistona benzer hareketiyle ci-
€erlerin alt›n› geniflletir ve damarlardaki ak›fl› art›r›r. Bu durum da do-
lafl›m›n genel anlamda iyileflmesine neden olur.

Orta solunum: Bu tür solunumu anlatmak di€erlerine oranla daha zordur.
Ana hatlar›yla akci€erlerin orta k›s›mlar›na nefes doldurularak yap›lan bir
solunum fleklidir. Bu da s›€ bir solunum fleklidir. Yüksek solunuma oran-
la iyi, ancak alçak solunuma göre yetersizdir.

Komple solunum: Tüm solunum sistemlerini içerir, ayr›ca akci€erlerin
tüm bölmelerini kullanmakla kalmaz, onlar› geniflleterek daha fazla hava
almalar›na da neden olur. Bu solunum türü sadece nefes egzersizleri yap›-
l›rken uygulanabilmektedir. Normal yaflam süresince alçak solunum uy-
gulamak daha kolay ve do€rudur. 

Bu kitab›n yazar› Ali Polat, su hakk›ndaki kitaplar›n›n ard›ndan, canl›lar
için hayati önem tafl›yan ‘‘hava’’ hakk›nda bir kitap haz›rlayacakt›r. Do€ru
nefes alma teknikleri bu kitapta ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r. 
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Ozon (O3) 
Ozon (O3) üç oksijen (O) atomundan oluflan bir kimyasal bilefliktir. ‹ki
atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji tafl›yan bir
fleklidir. Bu iki çeflit molekülün yap›lar› birbirinden çok farkl›d›r:

Ozon (O3) oda s›cakl›€›nda renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazd›r
(f›rt›nal› havalardan sonra, yüksek yerlerde ya da deniz k›y›s›nda hissedi-
lir). Ad›n› Yunanca "koklamak" anlam›na gelen “ozein” sözcü€ünden al›r.
Alman kimyac› Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) taraf›ndan
1840 y›l›nda keflfedilmifltir. Zemin seviyelerine yak›n yerlerde 10 milyon
hava partikülü bafl›na bir partikül O3 (yani 0.1ppm=200µg/m?) kon-
santrasyonlar›nda duman fleklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok
daha azalarak 0,03-0,04 ppm seviyelerine düfler.

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelli€i vard›r ve bu
yüzden dünyan›n pek çok bölgesinde içme suyu sa€layan ar›tma tesisle-
rinde yayg›n biçimde mikrop öldürücü olarak kullan›l›r. 

Ozon (O3) Terapisi ve Kullan›m Alanlar› 

Aktif oksijen molekülü olan ozon gaz› kullan›larak yap›lan iyilefltirici teda-
vilere “ozon terapi” denilmektedir. 

Ozon terapi ucuz, basit ve pratik olarak da uygulama flans›na sahiptir. Kan
yoluyla kas içine, cilt alt›na, torbalama sistemi, rektal (makat) ve vajinal
yol gibi yöntemlerin yan› s›ra hem banyo hem sauna alternatifleri ile ev
ortam›nda da rahatl›kla uygulanabilen ozon sauna yöntemiyle ozon tera-
pi uygulanabilmektedir. 

Ozon gaz› 150 y›ldan uzun bir süredir Avrupa, Latin Amerika ve Ame-
rika'da t›pta, hastal›klar›n tedavisinde yayg›n bir flekilde kullan›lmakta-
d›r. Oldukça eski bir tedavi flekli olmas›na ra€men her geçen gün sa€l›-
€a yararl› yeni özelliklerinin bulunmas› onu yeniden güncel hale getir-
mektedir.

ABD'den Japonya'ya, dünyan›n pek çok ülkesinde uygulanan ozon terapi
son y›llarda ra€bet gören t›bbi uygulamalar›n bafl›nda yer almaktad›r.
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Ozon (O3) Terapisinin Uyguland›€› Hastal›klar 

Apse Akne A‹DS

Alerji Arterit Artroz

Ast›m Kanserli tümörler Serebral skleroz

Dolafl›m bozuklu€u Karaci€er Kab›zl›k

‹shal Hepatit Uçuk

Parkinson Sinüzit Mantar hastal›€› 

Menopoz Kangren vb.

Ozon (O3) Terapisi Nas›l Uygulan›r? 

Birçok çal›flmada saf oksijene (O2) çok az miktarlarda ozon (O3) eklenir.
Genel olarak, 1 mililitre oksijen (O2) için 1 mikrogram ozon (O3) (mik-
rogram / mililitre) eklenir. Ozon (O3) terapisi düzenli tedavi yoluyla ya
da direkt deriye uygulama olarak yap›labilir. 

Ozon teknolojisi ile çal›flan çamafl›r makinesi

‹lerleyen teknoloji ve bilinç ile birlikte do€aya en az zarar vermek amac›yla
tasarlanan ürünlerin say›s› da giderek artmakta. Bunlardan en önemlisi San-
yo firmas›n›n gelifltirdi€i Aqua çamafl›r makineleridir. Bu makineler su kul-
lanmadan, havadaki oksijeni ozon jeneratörü yard›m›yla ozona çevirip y›ka-
ma davulunun içinde çamafl›rlara püskürterek çamafl›rlar› y›kar ve temizler.
Ozonun güçlü oksidasyon yetene€i sayesinde bakterileri etkisiz k›lar. 

Ozon terapisinin d›fl›nda, günde 2-4 bardak ozonlu su vücuttaki
oksijen miktar›n› art›racakt›r.



Makine normal makineler gibi durulama yapar, ancak bu süreçte kullan›-
lan su tekrar makinede depolanarak ozon ile ar›t›larak tekrar kullan›l›r ve
bu sayede su kullan›m› da azal›r (daha fazla bilgi için www.sanyo.com ad-
resini ziyaret edebilirsiniz).
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Sanyo Aqua AWD-AQ1 çamafl›r makinesi 

Çevre dostu yeni teknoloji çamafl›r y›kama makineleri gibi,  do€al minerallerden
yap›lm›fl seramik küreler içeren çamafl›r y›kama toplar› da ayn› amaçla üretilmifltir
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Hidrojen Peroksit – H2O2

Hidrojen peroksit (H2O2)  temiz, kokusuz ve suyla kolay kar›flabilen bir
moleküldür. Hidrojen peroksit (H2O2) bu nitelikleriyle ozonun (O3) ya-
k›n akrabas› konumundad›r. Hidrojen peroksit, iyi bir oksidan olmas›n›n
yan›nda, suyu oksijenden (O2) kolayca ay›rma özelli€ine de sahiptir. Ba-
€›fl›kl›k sisteminin görevini tam anlam›yla yapabilmesi için vücutta belli
ölçülerde hidrojen peroksit (H2O2) bulunmas› gerekir. Vücutta hastal›k-
lara karfl› savunma mekanizmas› oluflturabilmek için hidrojen peroksit
(H2O2)  üretilir. Hidrojen peroksit (H2O2) bakteriler, virüsler, mantar-
lar ve parazitler için zararl›d›r. 

Hidrojen peroksit protein, karbonhidrat, ya€, vitamin ve mineral metabo-
lizmalar› için de gereklidir. Hücre metabolizmas› ve hormonsal düzenle-
me için de gereklidir. E€er vücutta yeterli miktarda hidrojen peroksit yok-
sa, ihtiyaç duyulan enerji hücrelerden üretilir. 

Hidrojen Peroksit’in (H2O2) Kullan›m Alanlar› 

Hidrojen peroksit (H2O2) farkl› endüstrilerde a€artma ifllemi olarak kul-
lan›l›r. K›rsal yerleflim yerlerinde içme suyu dezenfeksiyonunda kullan›l›r.
T›pta ise tedavi amaçl› olarak da kullan›lmaktad›r. 

Akci€erlerdeki Etkisi: Akci€erlerde kan ak›fl h›z›n›n artmas›n› sa€layarak
oksijenizasyon sürecini uyarmakta ve böylece havayla daha fazla temas›
sa€lamaktad›r. Bu sayede alyuvarlar›n ve hemoglobinin akci€erdeki hüc-
relere kan tafl›mas›n› sa€lar. Alveollerden yabanc› maddelerin, ölmüfl ve
zarar görmüfl dokular›n uzaklaflt›r›lmas›na yard›mc› olur.

Metabolizma Etkisi: Progesteron (hamile kad›nlar›n salg›lad›€› bir hor-
mon) ve tiroit taraf›ndan salg›lanan tiroksin hormonlar›n›n üretilmesinde

Peroksit (H2O2) kesinlikle evrensel bir araçt›r. Neredeyse tüm
hastal›klar›n tedavisinde kullan›lm›fl ve yüksek baflar› elde edil-
mifltir. 
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etkisi vard›r. Hidrojen peroksit (H2O2) oksidatif enzim sistemine de ben-
zemektedir. 

Kalp ve Dolafl›m Sistemi Üzerindeki Etkisi: Hidrojen peroksit (H2O2)
kalpte, beyinde ve akci€erlerde kan damarlar›n› geniflletir. Kalp at›fl h›z›n›
azalt›r, kalpten pompalanan kan miktar› (her at›flta kalbin sol ventrikül
(kar›nc›k) taraf›nda pompalanan kan miktar›) artar ve damar direnci aza-
l›r. Böylece kan›n damarlarda daha kolay tafl›nmas› sa€lan›r. Bunun sonu-
cunda da tüm kalp ifllevleri artar.

fieker (Glikoz) Kullan›m› Üzerine Etkileri: Hidrojen peroksitin (H2O2)
insülin etkilerini taklit etti€i ve fleker hastal›€›nda durumun stabil kalma-
s›n› sa€lad›€› ileri sürülmektedir. 

Hidrojen Peroksit Terapisinin Uyguland›€› Hastal›klar 

Alerji Alzheimer MS

Kalp hastal›€› Migren Kronik a€r› sendromu

Ast›m Düzensiz kalp at›fl› Parkinson

Grip Parazit enfeksiyonu vb.
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Mineraller Hakk›nda Genel Bilgiler
Minerallerden optimum fayday› görebilmek, onlar› do€ru kombinasyon-
da almakla do€rudan ba€lant›l›d›r. Örne€in, bir mineralin çok fazla olma-
s› di€er mineralin sindirilmesini frenleyen bir etki yapabilir ya da birinin
eksikli€i di€erinin onun yerine kullan›lmas›na neden olabilir.

Vücut için Faydal› Baz› Mineraller Hakk›nda Genel Bilgiler

Kalsiyum (Ca)

Kalsiyum (Ca) vücutta en çok bulunan mineraldir. Vücuttaki kalsiyumun
(Ca) yaklafl›k % 99'u kemik ve difllerde, kalan % 1'lik k›sm› ise kan ve yu-
muflak dokularda bulunmaktad›r. Yeterli kalsiyum (Ca) al›m› kemik sa€-
l›€› ve k›r›lma riski ya da osteoporoz (kemik erimesi) aç›s›ndan önemlidir.
Kalsiyum (Ca) al›m› yetersizli€inde, kandaki kalsiyum (Ca) seviyesini
korumak için kemiklerden kana kalsiyum (Ca) geçifli olur. Bu nedenle
kalsiyumun (Ca) vücutla ilgili fonksiyonlar›, yaflam›n sürdürülmesi aç›-
s›ndan son derece önemlidir ve sa€l›kl› bir iskelet sistemi için yeterli kal-
siyum (Ca) al›m› kritik bir faktör olmaktad›r. Kiflinin vücudundaki kalsi-
yum oran› vücut a€›rl›€›n›n yaklafl›k % 1,5-2’sini oluflturur. 

Vücuttaki Görevleri 

Kalsiyum (Ca) kemik ve difllerin oluflumuna, sa€l›kl› kalmas›na, kalp at›-
fl›n›n düzenlenmesine ve kan›n p›ht›laflmas›na yard›m eder. Kas gücü ve
sinir iletimi için de son derece gereklidir. Ayr›ca D vitamininin emilimine
yard›mc› olur.  

Kalsiyum (Ca), kaslarda “troponin-C” ad› verilen bir proteine ba€lan›r.
Kaslar bu sayede hareket edebilmektedir. Ayr›ca “kalmodulin” adl› protei-
ne ba€lanarak depo edilmifl flekerin parçalanmas›n› sa€lar ve bu sayede
kaslar için gerekli enerjiyi ortaya ç›kar›r. 





Kanda Kalsiyum (Ca) Yetersizli€inin Nedenleri 

Kronik böbrek yetmezli€i, D vitamini yetersizli€i, kanda magnezyum
(Mg) düflüklü€ü, g›dalarla yeteri miktarda kalsiyum (Ca) almama, kalsi-
yumun (Ca) idrarla fazla at›lmas›, kalsiyum (Ca) emiliminin ba€›rsaklar-
da yeterli olmamas›.

Kalsiyum (Ca) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

Kol ve bacaklarda kramplar, eklem a€r›lar›, t›rnaklarda k›r›lmalar, tansi-
yonda yükselme, el ve bacaklarda uyuflma, kolestrolde art›fl, depresyon.

Kalsiyumun (Ca) Yafllanmay› Yavafllat›c› Etkisi

Yafllanma, vücutta yap›land›r›lm›fl suyun azalmas›ndan dolay› ortaya ç›-
kan durumlardan en önemlisidir. ‹nsanlar bu yafllarda hastal›klara karfl›
daha hassast›rlar ve alt›gen su yafll›larda sa€l›€› ve canl›l›€› korumada etki-
lidir. E€er vücutta alt›gen su oran› düflükse, asidik at›klar birikmeye baflla-
m›flsa ve metabolik fonksiyonlar azalm›flsa yafllanma kaç›n›lmazd›r.

Yafllanmayla azalan vücuttaki alt›gen yap›daki su kalsiyumun da  azalmas›-
na neden olmaktad›r. Prof. Jhon’un gelifltirdi€i “su ve çevre” teorisinde bu
iki faktör korundu€unda genç kalman›n mümkün oldu€u ileri sürülmekte-
dir. Zira kalsiyum (Ca) suyu yap›land›rarak suyun moleküler yap›s›n› alt›-
gen yapar, alt›gen su ise kalsiyumun (Ca) vücuda çekilmesini sa€lar.

Kemik Erimesi 

Yafll›lar› ve özellikle bayanlar› etkileyen bir hastal›kt›r. Kemik erimesi, kal-
siyum (Ca) mineralinin azalmas›ndan dolay› kemiklerin hassaslaflarak ça-
buk k›r›labilme durumudur. Nedenleri genel olarak gençken yetersiz kal-
siyum (Ca) al›nmas›, yetersiz egzersiz ve menopoz döneminde yaflanan
hormon bozukluklar›d›r. Ancak temel neden henüz bilinmedi€i için etki-
li bir korunma yöntemi de bulunamam›flt›r. Kemik erimesini önlemek
için t›p profesörleri kalsiyum (Ca) takviyesi, a€›rl›k çal›flma ve diyetlere
kalsiyum (Ca) yönünden zengin g›dalar ekleme üzerinde durmaktad›rlar. 

33



Michigan Üniversitesi, 
Bütünleyici T›p 

http://www.med.umich.edu/umim

Tamamlay›c›
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Yumurta Mand›ra

Bal›k ve Deniz Ürünleri

Ya€s›z Et

Faydal› Ya€lar

Baklagiller

Meyveler

Su

fiifal› g›dalar piramidi

Günlük

Haftal›k

Opsiyonel

Kalsiyum Yönünden Zengin Besinler

Süt, yo€urt, peynir, süt tozu, sardalye, kuru incir, yer f›st›€›, lahana, kepek-
li ekmek, yumurta, bal›k, badem, kabak, brokoli, ›spanak, maydanoz. 

Yüksek Oranda Kalsiyum (Ca) ‹çeren Deniz Mercan› 

Normalde do€a kalsiyumu, hücresel pH’› hafif alkali tutmak için kullan›r
ve kan bu sayede maksimum oksijeni (O) emebilir. Vücudumuzda kalsi-
yum (Ca) ve oksijen (O) emici olarak davran›r ve ölümcül karbonik
(H2CO3) ve laktik asit (CH3CHOH-COOH) at›klar›n› emerler. 

Mercan kalsiyumu (Ca) Okinawa adas›n›n (Japonya) etraf›ndaki mercan
resiflerinde elde edilmektedir. Rusya, Almanya ve Hindistan’daki doktor-
lar mercan kalsiyumunun (Ca) faydalar›ndan s›kl›kla bahsetmektedirler. 
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Mercan kalsiyumunun (Ca) ad›ndan dolay›, sadece kalsiyum (Ca) içerdi-
€ini düflünmek yan›lt›c› olur. Ancak takviye olarak al›nd›€›nda vücutta
çok rahat emilebilen mercan kalsiyumu 75 farkl› minerali de içermektedir. 

Yüksek oranda mineral içeren bu takviyeler ayn› zamanda yüksek mag-
nezyum (Mg) ve D vitamini içermektedir. Magnezyum (Mg) ve D vita-
mini, kalsiyumun (Ca) emilmesi için gerekli anahtar minerallerdir (vücu-
dun 1/2 oran›nda magnezyum (Mg)-kalsiyuma (Ca) ihtiyac› vard›r). Da-
ha fazla bilgi için bkz. www.calciumsupreme.com

Potasyum (K)

Potasyum (K) tüketmemiz gereken temel mineraller aras›ndad›r. 

Vücuttaki Görevleri 

Hücrelerin düzenli çal›flmas› için çok önemli bir maddedir. Sinirlerin, kas-
lar›n, özellikle de kalp kaslar›n›n çal›flmas›n› sa€lar.  

Potasyum (K) Yetersizli€inin Nedenleri

Potasyum (K) mineralinin yetersiz al›m›, afl›r› kusma, idrar söktürücü ve
kab›zl›k ilaçlar›n›n fazlaca al›nmas›, böbrek hastal›klar›, afl›r› alkol ve kah-
ve içilmesi, magnezyum (Mg) eksikli€i, aldosteron adl› hormonun böb-
rek üstü bezinden afl›r› salg›lanmas›.

Potasyum (K) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

Yorgunluk, halsizlik, kaslarda güçsüzlük ve kramp.

fiiddetli Potasyum (K) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

Kaslar›n çal›flamamas›, kalp ritmi bozuklu€u, hatta kalbin durmas›. 

Potasyum (K) Fazlal›€›nda Oluflan Etkiler 

Kalp at›fllar›nda bozukluk, el ve ayaklarda uyuflma ve kar›ncalanma.

Potasyum Yönünden Zengin Besinler

En çok potasyum içeren besinler (100 gramda): Pekmez (2,9-3 gr), bu€-
day kepe€i (1,2-1,3 gr), kurutulmufl kay›s› (0,9-1 gr), ay çekirde€i (0,9-1
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gr), patates (0,8-0,9 gr), nohut (0,7-0,8 gr), badem (0,7-0,8 gr), hurma
(0,6-0,75 gr), yer f›st›€› (0,6-0,7 gr), avokado (0,6-0,65 gr), sarm›sak (0,5-
0,6 gr).

Magnezyum (Mg)

Magnezyum (Mg) vücutta en çok bulunan dördüncü mineraldir ve sa€l›k
için gereklidir. Vücuttaki magnezyumun (Mg) yaklafl›k % 50'si kemikler-
de, di€er yar›s› da doku hücrelerinde ve dokularda bulunmaktad›r. Mag-
nezyumun (Mg) sadece % 1'i kanda bulunur, ancak vücut kandaki mag-
nezyum (Mg) seviyesini koruyabilmek için büyük çaba sarf eder. 

Vücuttaki Görevleri 

Magnezyum (Mg), vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyon için
gereklidir. Normal kas ve sinir fonksiyonlar›n›n gerçekleflmesi, kalp ritmi-
nin sabit tutulmas›, kuvvetli bir ba€›fl›kl›k sistemi ve kuvvetli kemikler için
magnezyum (Mg) gereklidir. Magnezyum kan flekeri seviyesinin düzen-
lenmesine ve normal kan bas›nc›n›n desteklenmesine de yard›mc› olur.
Buna ilaveten enerji metabolizmas› ve protein sentezinde yer al›r. Hiper-
tansiyon, kalp-damar hastal›klar› ve fleker hastal›klar›n›n önlenmesinde
magnezyumun (Mg) büyük bir rolü bulunmaktad›r. Diyetteki magnez-
yum (Mg) ince ba€›rsaklarda emilir ve böbrekler yoluyla vücuttan at›l›r. 
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Magnezyum (Mg) Yetersizli€inin Nedenleri

Ba€›rsaklarda magnezyum (Mg) emiliminin bozuk olmas›, besinlerle ye-
terli miktarda al›namamas›, idrar söktürücü ilaç kullan›lmas›, baz› antibi-
yotik türlerinin kullan›m› (gentamisin, amfoterisin, siklosporin vb), Cisp-
latin adl› kanser ilac›n›n kullan›lmas›, fleker hastal›€›, fazla alkol al›nmas›,
devaml› ishal durumu, potasyum (K) ve kalsiyum (Ca) eksikli€i, yafllan-
ma durumu.

Magnezyum (Mg) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

‹fltah kayb›, bulant›, kusma, yorgunluk, halsizlik, depresyon, kaslarda
kramp, bacaklarda uyuflma, his kayb›, kalp at›fllar›nda bozukluk, kalp kas-
lar›n› besleyen atardamarlarda kas›lmalar, bay›lmalar, kas›lmalar, kalsi-
yum (Ca) düflüklü€ü, kanda potasyum (K) düflüklü€ü. 

Magnezyum Yönünden Zengin Besinler

En çok kalsiyum içeren besinler (100 gramda): Bu€day kepe€i (0,4-0,5
gr), badem (0,2-0,3 gr), kaju (0,2-0,3 gr), pekmez (0,2-0,3 gr), f›nd›k
(0,1-0,2 gr), dar› (0,1-0,2 gr). 

Demir (Fe)

Demir (Fe) yeryüzünde en çok bulunan metallerden biridir ve ço€u ya-
flam formu ve normal insan yap›s› için elzemdir. Kan›m›zdaki k›rm›z› kan
hücrelerinin içinde bulunan oksijen tafl›y›c› “hemoglobin” adl› proteinin
yap›s›nda bulunur. Bu nedenle kan yap›m› için önemli bir mineraldir.

Sa€l›kl› bir kiflide besinlerle al›nan demirin (Fe) ancak % 10-15’i ba€›rsak-
larda emilir. Vücutta demir (Fe) az ise emilim daha fazla olur ve tersi du-
rumda, demir (Fe) çok ise emilim miktar› düfler. Ette bulunan demirin
emilimi sebzelere oranla daha iyidir. Et proteini ve C vitamini demirin
(Fe) emilimini art›ran etmenler aras›ndad›r.   

G›dalarda bulunan kalsiyum, çay, pirinç ve bakliyatlar, soya ya€› ya da
proteini ba€›rsaklardan demir (Fe) emilimini azaltmaktad›r. Bu nedenle
kandaki demir oran› azsa ya da demir yetmezli€ine ba€l› kans›zl›k varsa,
bu g›dalar› demir (Fe) içeren g›dalarla beraber tüketmekten kaç›nmal›d›r. 
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Vücuttaki Görevleri 

Kan yap›m› için çok önemli bir mineraldir. Demir (Fe) sa€l›€›n sürdürü-
lebilmesinde görev alan protein ve enzimlerin tamamlay›c› bir parças›d›r.
‹nsanlarda demir (Fe), oksijen (O) tafl›nmas›nda yer alan proteinlerin zo-
runlu bir bileflenidir. Ayn› zamanda hücre gelifliminin ve çeflitlenmesinin
düzenlenmesinde zorunludur. 

Demir (Fe) Yetersizli€inin Nedenleri

K›rm›z› et yenmemesi, vejetaryen diyet uygulanmas›, ba€›rsaklarda demir
(Fe) emiliminin az olmas› ve ba€›rsak hastal›klar›, afl›r› kan kay›plar›, de-
mir ihtiyac›n›n artmas› (gebelik, afl›r› egzersiz gibi durumlarda), diyaliz
hastalar›, A vitamini eksikli€i.

Demir (Fe) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

Yorgunluk, halsizlik, solgunluk, t›rnaklarda k›r›lma, çarp›nt›, üflüme, bafl
dönmesi, bafl a€r›s›, uykusuzluk, ‹fl veriminde düflme, beyin fonksiyonla-
r›nda azalma, vücut direncinde düflme, s›k s›k hastalanma, dilde iltihap.

Demir Yönünden Zengin Besinler

K›rm›z› et (çok), beyaz et (az), kuzu ci€eri, kuru kay›s›, kepekli ekmek, s›-
€›r eti, yumurta, biftek, k›rm›z› flarap, soya, kuru fasulye, bezelye, patates,
kuru üzüm, üzüm çekirde€i, pekmez ve ›spanak.

Demir yönünden zengin kuru kay›s›
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Mangan (Mn)

Mangan (Mn) vücut için hem gerekli hem de zehir potansiyeli tafl›yan bir
mineral elementtir. Bilim insanlar› mangan (Mn) eksikli€inin ve mangan
(Mn) zehirlenmesinin canl› organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini
anlamak için hâlâ çal›flmaktad›rlar. Mangan (Mn), ifllevsel süreçlerin ger-
çekleflmesinde baz› enzimlere kat›larak veya etkinlefltirici olarak önemli
rol oynar.

Vücuttaki Görevleri 

Sa€l›kl› kemik geliflimini, cinsiyet hormonlar›n›n yap›m›n›, sinir sistemi-
nin geliflimini ve vücut direncinin artmas›n› sa€lar. Vücudu serbest radi-
kallerin zararl› etkilerinden korur. Ayr›ca proteinlerden fleker oluflumu s›-
ras›nda devreye girerek kan flekerinin düflmesini önler, k›k›rdak ve kemik
oluflumundaki etkisiyle yaralar›n iyileflmesinde rol oynar. 

Mangan (Mn) Eksikli€inde Oluflan Etkiler 

Büyümede bozukluklar, cinsel organlar›n gelifliminde bozulmalar, kemik-
lerde anormallikler ve erimeler, gizli fleker, metabolizmada karbonhidrat
ve ya€ oran› bozukluklar›.

Mangan Yönünden Zengin Besinler 

Tam tah›llar, ceviz, badem, yaprakl› sebzeler ve çay.

Sodyum (Na)

Kandaki sodyumun (Na) normal s›n›rlar›nda kalmas›n› baz› hormonlar
ayarlar. Kandaki sodyum (Na) miktar› belli bir düzeyin alt›na düflerse
(136 mEq/L) yetersizlik bafl gösterir. Bu durum da vücutta afl›r› su birik-
mesi ya da sodyum (Na) kayb›yla oluflur. Ayr›ca kortizol ve tiroit hor-
monlar›n›n azl›€› da vücuttaki sodyum düzeyini düflürür.  

Vücuttaki Görevi

Damarlar içindeki kan›n miktar›n›n ve tansiyonun kontrolünde önemli
bir rol oynar. Beyindeki hipofiz bezinden salg›lanan anti-diüretik hormo-
nu da sodyum (Na) düzeyinde etkilidir.
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Sodyum (Na) Yetersizli€inin Nedenleri

Afl›r› egzersiz yapma, morfin, idrar söktürücü kullan›m›, romatizmal (Nap-
roksen gibi) ve psikiyatrik (Prozac, Tofranil gibi) ilaçlar›n kullan›m›.

Sodyum (Na) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

Bafl a€r›s›, bulant›, kusma, kas kramplar›, yorgunluk ve bayg›nl›k.

Sodyum Yönünden Zengin Besinler

En çok sodyum (Na) bulunan besinler (100 gramda): Tuz (38-40 gr), so-
ya sosu (7-7,5 gr), jambon (2,5-3 gr), salata soslar› (2-2,5 gr), s›€›r kon-
servesi (1,5-2 gr), çubuk kraker (1,5-2 gr).

Fosfor (P)

Fosfor (P), vücuttaki her hücrenin fonksiyonlar›n›n sürdürülebilmesi için
al›nmas› gereken bir mineraldir. Fosfor (P) vücutta temel olarak fosfat
(PO4)3- fleklinde bulunur. Vücuttaki fosforun yaklafl›k % 85'i kemiklerde
bulunmaktad›r.  

Kemik dokusunun sa€laml›€› için kalsiyumla (Ca) birlikte al›nmas› gere-
ken bir mineraldir. Kemiklerde kalsiyumla birlikte yer alan fosforun fazla-
s›, böbreklerden at›l›m› azalt›p ba€›rsaklardan d›flk›yla at›l›m› art›rd›€› için
idrarla fazla kalsiyum (Ca) kaybeden kiflilere böbrek tafl› ürememesi için
fosfor (P) önerilmektedir. 

Fosfor Yönünden Zengin Besinler

Ya€s›z süt, et, yo€urt, ci€er, ton bal›€› ve yumurta. 

Krom (Cr)

Kromun (Cr) beslenme aç›s›ndan son derece gerekli bir mineral oldu€u
kesin olarak bilinmesine ra€men, vücutta nas›l ifllev gördü€ü tam olarak
bilinmemektedir. 
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Vücuttaki Görevleri 

Krom pankreas bezinden salg›lanan insülin hormonunun iyi çal›flmas›n›
sa€layarak kan flekerini düzene koyan mineraldir. Kan flekeri düflüklü€ü-
nün ve yüksekli€inin giderilmesinde yararl›d›r. Ba€›rsaklardan en iyi emi-
len krom tuzunun emilimini magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca) ve alü-
minyum (Al) bozabilmektedir. C vitamini ise krom (Cr) emilimini art›r-
maktad›r. 

Ba€›rsaklardan % 0,4-2,5 gibi çok düflük bir oranda emilen krom (Cr), ka-
raci€er, dalak, yumuflak dokular ve kemikte birikir. Al›nan g›dalarda fazla
flekerli madde varsa, idrar yoluyla krom (Cr) mineralinin at›l›m› artar.

Krom Yönünden Zengin Besinler

Bira, pirinç, et, peynir, tavuk, ›s›rgan otu, yulaf, m›s›r ya€›, brokoli, üzüm
suyu, patates, sarm›sak, portakal suyu. 

Bak›r (Cu)

Bak›r (Cu) insanlar ve hayvanlar için gerekli bir iz (eser) elementtir. Bak›r
kolayl›kla elektron al›p vermesi nedeniyle son derece önemli bir element
olmas›n›n yan› s›ra serbest radikallerin uzaklaflt›r›lmas›nda da rol oyna-
maktad›r. Bilim insanlar› hâlâ bak›r›n (Cu) vücuttaki fonksiyonlar›yla ilgi-
li yeni bilgiler elde edebilmek için araflt›rmalar›n› sürdürmektedirler. 

Vücuttaki Görevleri 

Hücrede enerji üretimine katk›da bulunur. Kalp ve damarlar›n yap›s›n›
güçlendirir. K›rm›z› kan hücrelerinin kemik ili€inde yap›m›n› sa€lar. 

Bak›r (Cu) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

Kans›zl›k, beyaz kan hücre say›s›nda azalma, kemik erimesi.

Bak›r Yönünden Zengin Besinler

Et, sakatat, bal›k, ceviz, badem, tah›llar, bezelye, kuru fasulye ve nohut. 



42

Flor (Fl)

Florür (Fl-) vücuda çok az miktarlarda gerekti€inden bir iz elementtir
(yetiflkinlerde günde yaklafl›k 3,5 mg/gün gerekli) ve difl sa€l›€› için gün-
lük gereksinimi de sadece birkaç miligramd›r. Vücutta bulunan toplam
florürün (Fl-) yaklafl›k % 95'i kemiklerde ve difllerde bulunmaktad›r. 

Vücuttaki Görevleri 

Florür (Fl-) difl çürüklerini engellemesine ra€men, vücudun büyümesin-
de ve hayat›n sürdürülmesinde bir rolü yoktur. Dolay›s›yla vücut için ge-
rekli bir mineral de€ildir. Bununla beraber, difl çürükleri gibi kronik has-
tal›klar›n engellenmesinde önemli bir rolü oldu€undan vücut için önemli
bir iz elementtir. 

Flor (Fl) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

Difl çürümesi riskinin artmas›.

Flor Yönünden Zengin Besinler

Ya€s›z süt, et, yo€urt, ci€er, tavuk, ton bal›€› ve yumurta.

‹yot (I)

‹yot (I), tiroit hormonunun salg›lanmas› için gerekli ametal bir element-
tir. Dünyada iyot (I) eksikli€i yayg›n ve çok önemli bir sa€l›k problemidir.
Dünya Sa€l›k Örgütü iyot eksikli€i konusunda çal›flmalara devam etmek-
tedir. ‹yotun önemli bir k›sm› denizlerde bulunmaktad›r. Himalayalar,
And da€lar›, Alp da€lar› gibi da€l›k bölgeler ve Ganj gibi taflan nehir vadi-
leri en çok iyot eksikli€i görülen bölgelerdir. 

Vücuttaki Görevleri 

Su ve g›dalarla al›nd›ktan sonra ba€›rsaklardan emilerek kana kar›flan iyot,
boyun bölgesindeki tiroit bezi taraf›ndan tiroit hormonlar› üretiminde
kullan›l›r. 

‹yot Yetersizli€inde Oluflan Etkiler  

Guatr, metabolizma yavafllamas›, unutkanl›k, el ve yüzde fliflme.
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‹yot Yönünden Zengin Besinler

Bal›k, di€er deniz ürünleri, iyotlu tuz, süt, patates, bezelye ve yumurta.

Molibden (Mo)

Molibden (Mo) neredeyse bütün yaflam alanlar› için gerekli iz element-
lerden biridir. Molibden yo€un olarak karaci€er, böbrek, kemik ve deride
bulunur. 

Vücuttaki Görevleri 

Önemli kimyasal döngüleri (karbon, nitrojen, sülfür) h›zland›ran baz› en-
zimleri aktiflefltirir. Ayr›ca vücuttaki ürik asit (C5H4N4O3) oluflumunu
sa€layan enzimlerin yap›s›nda bulunur.

Molibden (Mo) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler 

Çarp›nt›, bafl a€r›s›, gece körlü€ü, mide ve yemek borusu kanseri riskinin
artmas›.

Molibden Yönünden Zengin Besinler

Kuru baklagiller, tah›llar, ceviz ve badem. 

Selenyum (Se)

Selenyum (Se) kanser, kalp hastal›klar› ve kireçlenmeden koruyan, a€›r
metal zehirlenme etkisini yok eden ve yafllanma sürecini yavafllatan “mu-
cizevi” minerallerden biridir. 

Ba€›fl›kl›k hücrelerinin aktivitelerini güçlendirdi€ine inan›lan selenyum
(Se) minerali bu sayede tümör boyutunun büyümesini de engelleyebil-
mektedir.

Sa€l›kl› bir yaflam için gerekli olan temel bir mineraldir, ancak çok az bir
miktarda gereksinim duyulur. 

Vücuttaki Görevleri 

Selenyum (Se), önemli antioksidan enzimler olan selenoproteinleri yap-
mak için proteinlerle ba€lan›r. Selenoproteinler antioksidan özellikleriyle,
serbest radikaller taraf›ndan verilen hücresel zarar› önlemeye yard›mc›
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olurlar. Serbest radikaller oksijen (O2) metabolizmas›n›n do€al yan ürün-
leri olup kanser ve kalp rahats›zl›klar› gibi kronik hastal›klar›n ilerlemesi-
ne katk›da bulunabilirler. Di€er selenoproteinler tiroit fonksiyonunun
düzenlenmesine yard›mc› olurlar ve ba€›fl›kl›k sistemi için de rol oynarlar.

Selenyum Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

‹yot yetersizli€iyle birleflmesi durumunda guatr oluflumu, psikolojik de€i-
fliklik, kalp kas› bozuklu€u, kanser riski art›fl›, vücutta E vitamini azalmas›.

Selenyum Yönünden Zengin Besinler

Ceviz, k›rm›z› et, sakatat, bal›k ve kabuklu deniz ürünleri, kepekli unlar,
süt ürünleri, sebze-meyve ve yumurta. 

Çinko (Zn)

Çinko (Zn) hemen hemen bütün hücrelerde bulunmas› zorunlu olan bir
mineraldir. 

Vücuttaki Görevleri 

‹nsan vücudunda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar›n gerçeklefl-
mesini sa€layan yaklafl›k 100 çeflit enzimi aktif hale gelmeleri için uyar›r.
Çinko (Zn) sa€l›kl› bir ba€›fl›kl›k sisteminin oluflmas›nda etkilidir, yarala-
r›n iyileflmesi için gereklidir, vücudun tat ve kokular› alg›lamas›na yard›m-
c› olur ve DNA sentezi için gereklidir. Ayr›ca çinko (Zn) hamilelik, ço-
cukluk ve büyüme dönemlerinde normal büyüme ve geliflmeyi sa€lar. 

Çinko (Zn) Yetersizli€inin Nedenleri  

Çinko (Zn) tüketiminin yetersizli€i, sadece damardan beslenmeyi gerek-
tiren hastal›klar, fazla alkol al›m›, ba€›rsak ve siroz hastal›€›, vejetaryen
beslenme, gebelik ve emzirme dönemleri, uzun süreli ishal durumu,  65
yafl›n üzerinde olma, idrar söktürücü kullanma, ba€›fl›kl›k sisteminin za-
y›flamas›. 

Çinko (Zn) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

Büyümede gecikme, saç ve k›llarda dökülme ve renk de€iflikli€i, ishal, er-
genli€e girememe, seksüel geliflim ve penis sertleflmesinde bozukluklar,
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sperm say›s›nda azalma, göz ve deri yaralar›, ifltah ve kilo kayb›, yaralar›n
iyileflmesinde gecikme, a€›z tad›nda bozukluk, ba€›fl›kl›k sisteminde zay›f-
l›k, gece körlü€ü, cilt hastal›klar›.

Çinko Yönünden Zengin Besinler

Arpa, peynir, s›€›r ve kuzu eti, kepekli ekmek, tavuk, yumurta sar›s›, süt ve
süt ürünleri, bal›k, patates, ceviz, badem, kuru fasulye, lahana, ay çekirde-
€i, karaci€er ve tah›llar. 

Silisyum (Si)

‹skeletin, difl, t›rnak, deri ve saç›n sa€laml›€› büyük ölçüde silikaya ba€l›d›r. 

Vücuttaki Görevleri

Kan damarlar›n›n esnekli€ini sa€layan, saç ve t›rnak gelifliminde etkili
olan bir mineraldir. Silisyumun ba€›fl›kl›k sistemini uyararak dokularda
yafllanman›n etkilerini azaltt›€›, kemik erimesi ve Alzheimer hastal›€›na iyi
geldi€i bilinmektedir. Ancak yafl ilerledikçe kandaki silisyum seviyesi de
azalmaktad›r. 

Silisyum (Si) Yetersizli€inde Oluflan Etkiler

Saç dökülmesi, k›r›lgan t›rnaklar, difl çürükleri, deri problemleri, eklem
a€r›lar›. 

Silisyum Yönünden Zengin Besinler

En çok silisyum içeren besinler (100 gramda): Yulaf (0,6  gr), dar› (0,5
gr), arpa (0,2-0,25 gr), patates (0,2 gr), bütün beyaz tah›llar (0,15 gr).

Germanyum (Ge)

Varl›€› 1871’de Rus kimyager Dimitri Mendeleyev taraf›ndan tahmin
edilmifltir. 1886 y›l›nda ise Alman kimyager Clemens Winkler, sülfitli bir
minerali analiz ederek flimdiye kadar rastlamad›€› bir element elde etmifl
ve ülkesine izafeten de germanyum (Ge) ad›n› vermifltir. 

1948 y›l›nda Japon bilim insan› Kazuhiko Asai taraf›ndan organik ger-
manyum (Ge) kömürden ayr›lm›flt›r. Ancak 1967 y›l›nda suda çözünen
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organik germanyum (Ge) bilefli€i sentezlemeyi baflarm›flt›r. Bu bilefli€in
kimyasal formülü (Ge-CH2-CH2COOH)2O3 fleklindedir ve Ge-132 ola-
rak adland›r›l›r. Asai, ayn› dönemde romatoid eklem iltihab› olan baz›
hastalar›nda germanyumu denemifl ve on gün içerisinde bu rahats›zl›€›n
yok oldu€unu gözlemlemifltir.  

Germanyumun (Ge) tarih boyunca sahip oldu€u imaj son yüzy›lda de€ifl-
mifltir. Önceleri memelilerde zehirli bir madde olarak kabul edilirdi. Ayr›-
ca bu element 1950’lerde birçok hastal›€›n oluflmas›ndan da sorumlu tu-
tulmufltur. Son otuz y›lda yap›lan araflt›rmalar ise germanyumun (Ge) bü-
yüleyici bir element oldu€unu ortaya ç›karm›flt›r. 

Vücuttaki Görevleri

Germanyumun (Ge) en önemli görevi hücreleraras› jonksiyonel* boflluk-
lar›n›n iletiflimini kurarak kolestrolü, hipertansiyona neden olan lipitleri
ve lipofusinileri** ve bunamay› önlemesidir. Germanyum (Ge) ba€›fl›kl›k
sistemini güçlendirir.  Ba€›fl›kl›€› desteklemesi sayesinde AIDS tedavisin-
de ve korunmas›nda da önerilmektedir. 

Yetiflkin hastal›klar› üzerindeki mucizevi etkilerinden ve sentezlenebilen
germanyumun (Ge) anormal hücrelerin oluflmas›n› önledi€ini, genlerin
fonksiyonlar›n› düzenleyebildi€ini ve yafllanma sürecini yavafllatabilece€i-
ni gösteren çal›flmalardan dolay› son zamanlarda germanyumu t›pta önle-
me/tedavi etme s›n›f›nda kabul edenlerin say›s› artmaktad›r. 

Organik germanyum (Ge) bilefliklerinin elektronik yap›s› tedavi edici
özellikte olabilir. Vücutta yar› iletken benzeri bir fonksiyona sahip olma-

* (Kardiyoloji). Atriyo-ventriküler kavflak ya da dü€üm (Aschoff-Tawara dü€ümü)
bölgesiyle ilgili.

** Baz› dokularda rastlan›lan esmer renkli kromolipoid pigment. Yafll›l›kta ve baz› de-
jeneratif hastal›klarda çekirdek çevresine yerleflen ya da sitoplâzma içinde lekeler
fleklinde, aç›k kahve renkli ya da sar› pigment (lipofuskin ya da lipokrom) bulunma-
s›na pigment dejenerasyonu ad› verilir.
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mas›na ra€men, organik germanyumlar›n (Ge) elektronik yap›s› ve biçimi
a€›r metaller ve serbest radikaller gibi zehirli maddeleri yok etmek ve
nötrlefltirmek ve hücreleri radyasyondan korumak gibi birçok göresvi ger-
çeklefltirebilmesini sa€lamaktad›r.  

Germanyum (Ge) Yönünden Zengin Besinler

Germanyumun (Ge) izleri neredeyse bütün besinlerde, hayvanlarda ve
bitkilerde görülmektedir. En fazla fasulyede (100 gramda) (0,46 mg), is-
tiridyede (0,2 mg), ton bal›€›nda (0,2 mg) ve kuru bal›kta (0,36 mg) bu-
lunur. ‹nsanlar›n günlük tüketimleri (besin piramidine göre) 0,9-3,2 mg
düzeyindedir.    

Bu özellikleriyle germanyum (Ge) insanlarda ultra iz elementler s›n›f›na
girmektedir ve günlük olarak 25-30 miligram/gün koruma amaçl›, küçük
rahats›zl›klarda 50-100 miligram/gün ve a€›r durumlarda 500 miligram
kullan›lmas› önerilir. 

Bu de€erlerin ifllem görmemifl besinler için geçerli oldu€u unutulmama-
l›d›r. 

Germanyum yönünden zengin kurufasulye



Meyve ve Sebzelerin Mineral ‹çerikleri
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MMeeyyvvee MMiinneerraall MMeeyyvveenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Kay›s›

Kalsiyum 20
Demir 0,8
Magnezyum 12
Potasyum 283
Sodyum eser miktarda

Elma

Kalsiyum 3
Bak›r eser miktarda
Demir 0,1
Magnezyum 3
Mangan eser miktarda

Fosfor 9,5

Potasyum 129
Selenyum 0,4
Sodyum 1
Çinko eser miktarda

Muz

Kalsiyum 5
Bak›r eser miktarda
Demir 0,4
Magnezyum 29
Mangan eser miktarda
Fosfor 27
Potasyum 358
Selenyum 1,3
Sodyum 1
Çinko eser miktarda

Bö€ürtlen

Kalsiyum 30
Bak›r eser miktarda
Demir 1
Magnezyum 17
Mangan 2
Fosfor 30
Potasyum 175
Selenyum 1
Sodyum 2
Çinko 0,4
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MMeeyyvvee MMiinneerraall MMeeyyvveenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Kiraz

Kalsiyum 20
Demir 0,5
Magnezyum 10
Potasyum 248
Sodyum eser miktarda

Greyfurt

Kalsiyum 21
Demir 0,1
Magnezyum 10
Potasyum 165
Sodyum 1

Üzüm

Kalsiyum 14
Bak›r eser miktarda
Demir 0,3
Magnezyum 8
Mangan eser miktarda
Fosfor 9
Potasyum 203
Selenyum 0,3
Sodyum eser miktarda
Çinko eser miktarda

Kivi

Kalsiyum 29
Bak›r 0,3
Demir 0,3
Magnezyum 13
Fosfor 71
Potasyum 326
Selenyum 1
Sodyum 2
Çinko 0,3

Limon

Kalsiyum 10
Bak›r eser miktarda
Demir 0,1
Magnezyum 9
Mangan eser miktarda
Fosfor 9
Potasyum 193
Selenyum eser miktarda
Sodyum 1
Çinko eser miktarda
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MMeeyyvvee MMiinneerraall MMeeyyvveenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Misket limonu

Kalsiyum 222
Bak›r eser miktarda
Demir 0,4
Magnezyum 4
Mangan eser miktarda
Fosfor 12
Potasyum 68
Selenyum eser miktarda
Çinko eser miktarda

Mango

Kalsiyum 14
Bak›r eser miktarda

Demir 0,2
Magnezyum 11
Mangan eser miktarda
Fosfor 23
Potasyum 143
Selenyum eser miktarda
Sodyum 1
Çinko eser miktarda

Kavun

Kalsiyum 7,6
Bak›r eser miktarda
Demir eser miktarda
Magnezyum 7,6
Mangan eser miktarda
Fosfor 12
Potasyum 213
Çinko eser miktarda

Portakal

Kalsiyum 37
Bak›r eser miktarda
Demir 0,1
Magnezyum 10
Mangan eser miktarda
Fosfor 18
Potasyum 154
Selenyum 0,7
Çinko eser miktarda
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MMeeyyvvee MMiinneerraall MMeeyyvveenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

fieftali

Kalsiyum 4
Bak›r eser miktarda
Demir 0,2
Magnezyum 8
Mangan eser miktarda
Fosfor 12
Potasyum 178
Selenyum 4
Sodyum eser miktarda
Çinko eser miktarda

Armut

Kalsiyum 6
Bak›r eser miktarda
Demir 0,1
Magnezyum 5
Mangan eser miktarda
Fosfor 11
Potasyum 112
Sodyum 1
Çinko eser miktarda

Ananas

Kalsiyum 12
Demir 0,4
Magnezyum 17
Potasyum 180
Sodyum eser miktarda

Erik

Kalsiyum 8
Demir 0,3
Magnezyum 7
Potasyum 197
Sodyum eser miktarda

Balkaba€›

Kalsiyum 20
Demir 0,5
Magnezyum 10
Potasyum 350
Sodyum 8
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MMeeyyvvee MMiinneerraall MMeeyyvveenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Ahududu

Kalsiyum 15
Demir 1,5
Magnezyum 22
Potasyum 228
Sodyum eser miktarda

Çilek

Kalsiyum 15
Bak›r eser miktarda
Demir 0,5
Magnezyum 13
Mangan eser miktarda
Fosfor 27
Potasyum 183
Selenyum 1
Sodyum 3
Çinko eser miktarda

Domates

Kalsiyum 32
Bak›r eser miktarda
Demir 0,5
Magnezyum 23
Mangan eser miktarda
Fosfor 63
Potasyum 397
Selenyum 1
Sodyum 11
Çinko eser miktarda

Karpuz

Kalsiyum 10
Bak›r eser miktarda
Demir 0,4
Magnezyum 11
Mangan eser miktarda
Fosfor 26
Potasyum 158
Selenyum 0,3
Çinko eser miktarda
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SSeebbzzee MMiinneerraall iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Enginar

Kalsiyum 53
Bak›r eser miktarda
Demir 1,5
Magnezyum 22
Mangan eser miktarda
Fosfor 103
Potasyum 353
Selenyum eser miktarda
Sodyum 47
Çinko eser miktarda

Kuflkonmaz

Kalsiyum 15
Bak›r eser miktarda
Demir 0,6
Magnezyum 10
Mangan eser miktarda
Fosfor 48,5
Potasyum 200
Selenyum eser miktarda
Sodyum 200
Çinko eser miktarda

Brokoli

Kalsiyum 100
Bak›r eser miktarda
Demir 1,5
Magnezyum 18
Mangan eser miktarda
Fosfor 46
Potasyum 340
Selenyum eser miktarda
Sodyum 12
Çinko eser miktarda

Brüksel lahanas›

Kalsiyum 30
Demir 0,6
Magnezyum 20
Potasyum 382
Sodyum 3
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SSeebbzzee MMiinneerraall SSeebbzzeenniinn  iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Lahana

Kalsiyum 75
Bak›r eser miktarda
Demir 1
Magnezyum 12

Mangan 0,5
Fosfor 36
Potasyum 300
Selenyum 1
Sodyum 10
Çinko eser miktarda

Havuç

Kalsiyum 29
Bak›r eser miktarda
Demir 0,4
Magnezyum 7
Mangan eser miktarda
Fosfor 23
Potasyum 218
Selenyum eser miktarda
Sodyum 35
Çinko eser miktarda

Karnabahar

Kalsiyum 15
Bak›r eser miktarda
Demir 0,5
Magnezyum 12
Mangan eser miktarda
Fosfor 20
Potasyum 250
Selenyum eser miktarda
Sodyum 8
Çinko eser miktarda

M›s›r

Kalsiyum 11
Bak›r eser miktarda
Demir 0,5
Magnezyum 45
Mangan eser miktarda
Fosfor 79
Potasyum 250
Selenyum 0,6
Sodyum 1
Çinko 0,4
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SSeebbzzee      MMiinneerraall SSeebbzzeenniinn  iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Salatal›k

Kalsiyum 14
Bak›r eser miktarda
Demir 0,2
Magnezyum 10
Mangan eser miktarda
Fosfor 1,4
Potasyum 124
Selenyum eser miktarda
Sodyum 5
Çinko eser miktarda

Yeflil biber

Kalsiyum 15
Bak›r eser miktarda
Demir 0,5
Magnezyum 11
Mangan eser miktarda
Fosfor 14
Potasyum 200
Selenyum eser miktarda
Sodyum 5
Çinko eser miktarda

P›rasa

Kalsiyum 60
Demir 1
Magnezyum 10
Potasyum 250
Sodyum 5

Mantar

Kalsiyum 20
Bak›r eser miktarda
Demir 0,1
Magnezyum 6
Mangan eser miktarda
Fosfor 36
Potasyum 150
Selenyum 3
Sodyum 250
Çinko eser miktarda
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SSeebbzzee MMiinneerraall SSeebbzzeenniinn  iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Zeytin

Kalsiyum 61

Demir 1.8

Magnezyum 22

Potasyum 91

Sodyum 2250

So€an

Kalsiyum 29

Bak›r eser miktarda

Demir 1

Magnezyum 13

Mangan 1

Fosfor 187

Potasyum 126

Selenyum 3

Sodyum 220

Çinko 2

Patates

Kalsiyum 6

Bak›r eser miktarda

Demir 0,5

Magnezyum 22

Mangan eser miktarda

Fosfor 78

Potasyum 450

Selenyum 0,5

Sodyum 2

Çinko 0,5

Turp

Kalsiyum 30

Demir 2

Magnezyum 11

Potasyum 250

Sodyum 25
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SSeebbzzee MMiinneerraall SSeebbzzeenniinn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

K›rm›z› biber

Kalsiyum 15

Demir 0,5

Magnezyum 11

Potasyum 250

Sodyum 6

Salatal›k turflusu

Kalsiyum 62

Demir 0,3

Magnezyum 9

Potasyum 210

Sodyum 600

Ispanak

Kalsiyum 125

Bak›r eser miktarda

Demir 1,2

Magnezyum 48

Mangan eser miktarda

Fosfor 15

Potasyum 400

Selenyum 0,3

Sodyum 25

Çinko eser miktarda

Kabak

Kalsiyum 30

Bak›r eser miktarda

Demir 2,4

Magnezyum 6

Mangan 0,4

Fosfor 7

Potasyum 200

Selenyum 0,4

Sodyum 1

Çinko 0,7



Baz› Baharatlar›n Mineral ‹çerikleri
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BBaahhaarraatt MMiinneerraall BBaahhaarraatt››nn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Zencefil 

Kalsiyum 100
Demir 15
Magnezyum 150
Potasyum 1100
Sodyum 32
Fosfor 140
Çinko 6
Bak›r 0,5
Mangan 10
Flor 0,4
‹yot 5

Tarç›n

Kalsiyum 1228
Demir 38,1
Magnezyum 56
Potasyum 500
Sodyum 26
Fosfor 61
Çinko 2
Bak›r 0,2
Mangan 15
Flor 0,1
‹yot 5

Karabiber

Sodyum 44
Potasyum 1260
Kalsiyum 437
Magnezyum 194
Fosfor 173
Demir 28,9
Çinko 1,4
Bak›r 1
Mangan 5
Flor 0,1
‹yot 5
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BBaahhaarraatt MMiinneerraall BBaahhaarraatt››nn iiççeerrii€€ii ((mmgg//110000 gg))

Rezene

Sodyum 27

Demir 2,7

Potasyum 395

Magnezyum 12

Fosfor 51

Kimyon

Sodyum 17

Potasyum 1351

Kalsiyum 689

Magnezyum 258

Fosfor 568

Demir 16,2

Çinko 5,5

Bak›r 0,9

Mangan 3

Flor 0,1

‹yot 5

Biberiye

Kalsiyum 221

Magnezyum 38

Fosfor 437

Magnezyum 194

Fosfor 12

Demir 6,1

Çinko 0,6

Bak›r 0,1

Mangan 0,3

Flor 0

‹yot 0,9



MMiinneerraall KKuurruuttuullmmuuflfl ((mmgg//110000 ggrr ))

Yeflil Çay

Potasyum 370

Kalsiyum 306

Magnezyum 276

Fosfor 31

Demir 78

Çinko 2

Bak›r 1,5

Mangan 50

Flor 7

‹yot 6

Yeflil Çay›n Mineral De€erleri



MMiinneerraall ÇÇeekkiillmmiiflfl ((mmgg//110000 ggrr ))

Kahve

Potasyum 1449

Kalsiyum 94,5

Magnezyum 196,4

Sodyum 48

Demir 5,2

Çinko 1,5

Bak›r 1,4

Mangan 2,3

Kobalt 0,16

Kahvenin Mineral De€erleri
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Mineraller ve Dufl Bafll›klar› 

Kitab›m›zda genifl olarak yer verdi€imiz gibi, kanserojen etkilerinden do-
lay›, doktorlar klorlu su içilmesini ve kullan›lmas›n› önermemektedirler.
Bu nedenle gün geçtikçe klorun zararl› etkilerinden haberdar olan kiflile-
rin say›s› artmakta ve içme suyu olarak klorsuz su tüketimi tercih edilmek-
tedir. Ancak, elimizi, vücudumuzu ve sebze-meyvemizi y›karken, diflleri-
mizi f›rçalarken klorlu su kulland›€›m›z› ço€unlukla unuturuz. Bu yollarla
klorun vücuda girmeye devam etmesi sa€l›€›m›z›n tehdit alt›nda oldu€u
anlam›na gelmektedir.  

Su, ar›t›ld›ktan sonra son kullan›c›ya ulafl›ncaya kadarki süreçte maruz ka-
laca€› zararl› mikroorganizmalara karfl› klorlanmaktad›r. Günümüzde bi-
linen uygulamas› en kolay ve maliyeti en düflük dezenfektan olmas› nede-
niyle kullan›lmaya devam edilmektedir. Bu nedenle son kullan›c› olarak
flebekeden gelen suyun klorunu gidermek en uygun yöntemdir. Son kul-
lan›c› olarak sudaki kloru gidermek amac›yla aktif karbon kullan›m› öne-
rilmektedir ve bu günümüzde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (daha fazla
bilgi için Bir damla su III adl› kitaba bkz.). 

fiebeke suyundaki klorü gidermek amac›yla üretilmifl duflbafll›klar›. Bafll›klar çeflitli
mineraller ve vitaminler ile zenginlefltirilmifltir

Klor giderici
seramik küreler

Tormalinli
seramik küreler

C vitamini
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Kullanma suyundaki klor hakk›nda en çok dikkatten kaçan nokta ise s›cak
halde iken klorlu suyun buhar yoluyla akci€erlere verdi€i zararlard›r.
Özellikle dufl al›rken klorlu su kullan›ld›€›nda, akci€erlere solunum yoluy-
la tafl›nan klor ›l›k suya oranla daha fazlad›r (bu nedenle su s›cakl›€›n›n ›l›k
olmas› önerilmektedir). Bu amaç için özel tasarlanm›fl dufl bafll›klar› suda-
ki kloru gidermekle kalmayarak mineral ve vitamin ilaveleri ile hem cildi
besleyerek suyu daha faydal› hale dönüfltürmektedirler hem de mineralle-
rin ve vitaminlerin ifllevleri sayesinde derideki yan›k, yara gibi rahats›zl›k-
lar›n daha çabuk iyileflmesini sa€lamaktad›rlar.  

Dufl bafll›klar›nda genellikle klor giderici olarak aktif karbon, klor giderici
seramik küreler veya KDF 55 kullan›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra dufl bafl-
l›klar›nda hem kloru gidermek hem de yafllanma etkilerini azaltmak ama-
c›yla C vitamini kullan›lmaktad›r. Klorsuz suyla y›kanmak saç dökülmele-
rini de önemli ölçüde azaltmaktad›r.  

Cildimiz bizi d›fl etkenlere karfl› korudu€u için oldukça önemlidir.
Vücudumuzun en büyük organlar›ndan biri vücut a€›rl›€›n›n yaklafl›k %
16’s›n› oluflturan deridir. Yüzölçümü itibar›yla da deri yetikin bir insanda
1,5-2 m2 aras›nda bir alan› kaplar.Cildimizi kaliteli suyla beslemek y›pran-
mas›n› yani yafllanmas›n› engellemektedir. Klor giderici dufl bafll›klar›n›n
bir di€er önemli faydas› ise flampuan ve sabun kullan›m›n› azaltmas›d›r.
Bu sayede do€a korunmufl ve kifli daha az kimyasal ile temas etmifl olur.
Bas›nçl› dufl bafll›klar› sayesinde de ciltte biriken ölü hücreler (Cilt kendi-
ni 28-30 günde bir yeniler ve ölü hücreleri cilt yüzeyine iter. Ciltteki ölü
hücreler temizlenmezse donuk, mat bir görüntüsü olur.) giderilerek mi-
nerallerin ve vitaminlerin daha derine ifllemesi sa€lanm›fl olur. Banyodan
üç dakika sonra ciltteki nemi korumak ad›na sürülen losyonlar›n masaj ya-
parak uygulanmas› da cilt için son derece faydal›d›r. 

KDF 55



pH
Besinlerin pH De€erleri 

Alerjiden, kab›zl›ktan, afl›r› kilolardan ya da sindirim zorlu€undan yak›nan-
lar yedikleri besinlerdeki uyuma dikkat etmelidirler. Çok kaliteli besinler
almas›na ve az yemesine karfl›n sindirim zorlu€u çeken nice insan vard›r.
Bunun bafll›ca nedeni al›nan besinler aras›ndaki uyumsuzluk olabilir. Be-
sinler aras›ndaki uyumun dengelenmesi bir kurala dayan›r ve bu kural mi-
de salg›lar› ve mide iflleviyle yak›ndan ba€lant›l›d›r. Bunun için ayn› ö€ün-
de yenmesi ve yenmemesi gereken besinler için iki ayr› liste haz›rlanm›flt›r.
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Neler ayn› ö€ünde yenmemelidir:

• Protein ile niflastal› madde (bir dilim ekmek hariç),

• Niflastal› madde ile ekfli meyve,

• Tatl› meyve ile ekfli meyve,

• Protein ile ekfli meyve,

• Unlu madde ile flekerli madde,

• Taze meyve ile flekerli madde,

• Protein ile ya€l› madde,

• Yeflil çi€ sebze ile meyve,

• fiekerli madde ile protein.

Neler ayn› ö€ünde yenebilir:

• Tek niflastal› maddeler,

• Tek proteinli maddeler,

• Proteinler ile yeflil sebze,

• Unlu maddeler ile yeflil sebze,

• Ceviz ile ekfli meyve ve yeflil sebze,

• Et ile yeflil sebzeler (çi€ veya piflmifl),

• Süt ile asitli meyve.

Ayr›ca, yemekten hemen sonra komposto, tart, krema gibi yiyeceklerin
yenmesi önerilmez. Ancak yeflil salatalardan sonra yenen bir parça tart
ya da kek zarar vermez; yeter ki bunlar sindirilinceye kadar arada baflka
bir fley yenmesin. Yemekten sonra yenen so€uk tatl› ya da dondurma,
genellikle yenen yemeklerle ba€daflmad›€› gibi so€uk oldu€undan sindi-
rimi de zorlaflt›r›r. 

Acid-Alkaline Diet ve Alkalize or Die adl› kitaplarda bu konuyla ilgili da-
ha ayr›nt›l› bilgilere ulaflmak mümkündür.
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Ne, Hangi Oranda Tüketilmelidir?

Sa€l›€›m›z› korumak için, g›dalar›m›z›n % 65-80 oran›nda alkali ve % 20-
35 oran›nda asit oluflumunu destekleyen türde olmas› önerilir. Afla€›da
besinlerin pH de€erleri ile alkali ve asit oluflumunu destekleyen besinlerin
listesi bulunmaktad›r. 

BBaazz›› bbeessiinnlleerriinn ppHH ddee€€eerrlleerrii 

BBEESS‹‹NN ppHH BBEESS‹‹NN ppHH

Limon 2,3 Kuflkonmaz 5,6

Bektafli üzümü 2,9 Peynir 5,6

Erik 2,9 Patates 5,8

Sirke 2,9 Bu€day unu 6,0

Turflu 3,0 Tonbal›€› 6,0

Alkolsüz içecek 3,0 Bezelye 6,1

Elma suyu 3,1 Alabal›k 6,2

Meyve jölesi 3,1 Tereya€› 6,3

Greyfurt 3,2 M›s›r 6,3

Kiraz 3,2 Hurma 6,3

Çilek 3,3 Süt 6,3

Ahududu 3,4 ‹stiridye 6,4

Portakal 3,5 ‹nek sütü 6,5

fieftali 3,5 Akçaa€aç pekmezi 6,8

Armut 3,9 Karides 6,9

Domates 4,0 Saf su 7,0

Muz 4,5 Tuz 7,5

Havuç 5,0 Sodyum (Na) 7,5

Salatal›k 5,1 Yumurta beyaz› 8,0
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Vücudun Alkali Olmas›n› Destekleyen G›dalar (bolca tüketilmeleri
önerilmektedir)

Sebzeler Meyveler       
• Balkaba€›
• Biberler
• Brokoli
• Brüksel lahanas›
• Deniz bitkileri
• Hardal 

yapraklar›
• Havuç
• Her tür yeflillendirilmifl filiz (bu€day, ay

çekirde€i vb)
• Ispanak
• Kabak
• Kara lahana
• Karnabahar
• Kereviz sap›
• K›v›rc›k lahana
• Kuflkonmaz
• Lahana
• Pancar
• Patl›can
• Paz›
• Salatal›k
• Sarm›sak
• So€an
• Su teresi
• fialgam
• Tatl› patates
• Yaban havucu
• Yeflil k›v›rc›k salata (her tür)
• Yeflil otlar (maydanoz, dereotu, nane,

fesle€en vb)

• Ananas
• Armut
• Avokado
• Domates
• Dut benzeri meyveler (frambuaz,

bö€ürtlen vb)
• Elma
• Greyfurt
• Hurma
• Karpuz
• Kavun
• Kay›s›
• Kiraz
• Kivi
• Kuru incir
• Kuru üzüm
• Kufl üzümü
• Limon
• Mandalina
• Mango
• Misket limonu
• Muz
• Nektarin
• Papaya
• Portakal
• fieftali
• Üzüm
• Viflne
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Vücudun Alkali Olmas›n› Destekleyen G›dalar (bolca tüketilmeleri
önerilmektedir)

Proteinli G›dalar Di€er G›dalar Baharat ve Soslar

• Çi€ badem

• Çi€ -kavrulmam›fl- ay
çekirde€i

• Çi€ -kavrulmam›fl- balka-
ba€› çekirdekleri

• Çi€ -kavrulmam›fl- kabak
çekirde€i

• Dar›

• Filizlendirilmifl çekirdek-
ler (ay çekirde€i gibi)

• Kenevir

• Kestane

• Keten tohumu

• Alkali su

• Ar› poleni

• Arpa çimi

• Bitkisel çaylar

• Bu€day çimi

• Bu€day çimi suyu

• Elma sirkesi

• Ginseng çay›

• Her tür 

hindiba

• Hindiba çay›

• Hindistan cevizi ya€›

• Maden suyu

• Do€al 

probiyotikler

• Sebze sular›

• Taze s›k›lm›fl meyve
sular›

• Yeflil çay

• Yeflil sebze ve meyve
sular›

• Ac› k›rm›z› biber

• Deniz tuzu

• Hardal

• Her tür ot (kekik, nane
vb)

• Himalaya tuz kristali

• Köri

• Kavrulmam›fl deniz
yosunu 

• Tarç›n

• Zencefil
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Vücudun Asidik Olmas›n› Destekleyen G›dalar (dikkatli tüketilmeleri
önerilmektedir)

Meyveler Ya€lar

• Erik

• K›z›lc›k

• Kuru erikler

• Avokado ya€›

• Ayçiçek ya€›

• Domuz ya€›

• F›st›k ya€›

• Hamur iflleri için özel ya€lar

• Kanola ya€›

• Kenevir ya€›

• Keten tohumu ya€›

• Margarinler

• M›s›r ya€›

• Susam ya€›

• Zeytinya€›

Vücudun Asidik Olmas›n› Destekleyen G›dalar (dikkatli tüketilmeleri
önerilmektedir)

Tah›l ve Unlar Süt ve Süt Ürünleri Kuruyemifller ve Yan
Ürünleri

• Arpa

• Her tür pirinç

• Her tür yulaf

• ‹fllenmifl bu€day/
beyaz un

• Karabu€day

• Kepek

• Dondurma

• Her tür peynir

• Süt

• Margarin

• Tereya€›

• Kaju f›st›€›

• Ceviz

• Pirinç sütü

• Soya sütü

• Tahin

• Yer f›st›€›

• Yer f›st›€› ezmesi



Kendinizi Test Ediniz 

Kendinizi, yaflam stilinizi de€erlendirerek afla€›daki, tablo yard›m›yla test
edebilirsiniz. 
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YYaaflflaamm TTaarrzz›› AAnnaalliizzii 

AAssiittllii€€ee nneeddeenn oollaann yyaaflflaamm ssttiillii AAllkkaalliillii€€ee nneeddeenn oollaann yyaaflflaamm ssttiillii

Asitleflme Alkalileflme

Hep oturmak, sabit yaflam tarz› Aktif yaflam tarz›

Asansörü kullananlar Merdiveni kullananlar

Genellikle arabayla seyahat edenler Mümkün oldu€unca yaya gezenler 

Pasif hobiler Aktif etkinlikler

Zaman› ço€unlukla içeride 
geçirenler 

Ço€unlukla d›flar›da vakit
geçirenler

Stresli Sakin

Dinlenmeyen, her zaman vakit 
darl›€› çekenler Rahat ve organize olanlar 

Uyku güçlü€ü çekenler Uykusunu iyi alanlar

Sigara içenler Sigara içmeyenler

Kötümserler ‹yimserler

Kolay sinirlenen kifliler Sakin, sab›rl› kifliler

Agresif, k›skanç, kinci kifliler Kendine güvenen, huzurlu kifliler
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Manyetik Alan
Manyetik Alan Yetersizli€i Sendromu 

Bilim insanlar› son befl yüzy›lda dünyan›n manyetik alan›n›n azald›€›n›
tespit etmifllerdir. Bu süre içinde manyetik alan›n yaklafl›k olarak % 50
oran›nda azald›€›n› belirten uzmanlar, bunun y›lda yaklafl›k % 0,05 gibi
bir orana karfl›l›k geldi€ini belirtmektedirler.

Canl›lar için çok önemli olan (örne€in, göçmen kufllar göç ederken yön-
lerini bulmak için faydalan›rlar) dünyan›n manyetik alan› azald›€› için bir-
çok sorunun bafl göstermesi kaç›n›lmazd›r. Yirmi y›ldan uzun bir zaman-
d›r biyomanyetik konusunda çal›flmalar yapan ve Tokyo’daki Isuzu Has-
tanesi’nin yöneticisi olan Dr. Kyoichi Nakagawa, 1976 y›l›nda yay›nlad›€›
makalesinde* bu durumu, “Manyetik Alan Yetersizli€i Sendromu ve
Manyetik Tedavi” olarak tan›mlamaktad›r 

Dünyan›n manyetik alan›n›n azalmas›n› en çok etkileyen olaylar›n bafl›n-
da, maden ocaklar›n›n aral›ks›z olarak yeralt›ndan bak›r (Cu) (çok iyi bir
iletkendir), demir (Fe), alt›n (Au), nikel (Ni) gibi metalleri ç›karmalar›
gelmektedir.

Manyetik Alan Yetersizli€inin Sa€l›k Üzerindeki Etkileri 

Uzaya gönderilen astronotlarda görülen ve haftalarca sürebilen yorgun-
luk, adale a€r›s›, bafl a€r›s› ve dönmesi gibi semptomlar›n nedeni ilk y›llar-
da anlafl›lamam›flt›r. Daha sonraki y›llarda sürdürülen kapsaml› araflt›rma-
lar sonucunda bu belirtilerin, dünyan›n manyetik alan›n›n yetersizli€in-
den kaynakland›€› belirlenmifltir. Biyomanyetoloji ilkelerine göre, tüm
maddeler dolay›s›yla tüm canl›lar, zay›f ya da güçlü birer manyetik özelli-
€e sahiptirler. Her mekânda, dolay›s›yla tüm canl›lar›n içindeki ve d›fl›n-
daki tüm boflluklarda yüksek ya da düflük birer manyetik alan mevcuttur.
‹nsan vücudu asl›nda her hücrenin kendine özgü elektrik devresi olan bir

* Bu makaleye http://www.healthymagnets.com/cgi-local/SoftCart.exe/ magne-
tic2.htm?E+scstore adesinden ulafl›labilir.
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elektromanyetik makinedir. ‹nsan vücudundaki manyetik alan, biyoelek-
trik yüklerinin hareketinden meydana gelir. 

Biot-Savart Teorisi’ne* göre, hareketli elektrik yükleri manyetik alan olufl-
turur. Biyoelektrik oluflan herhangi bir bölgede mutlaka manyetik alan
vard›r. Dolay›s›yla kalp, adale, sinir ve beyin gibi organlar belli bir manye-
tik alana sahiptir. ‹nsan› oluflturan maddelerin birbiriyle haberleflmek için
kulland›klar› manyetik alan›n sinyalleri uyum içindedir. Bu sinyaller dün-
ya manyetik alan›yla da uyum içindedir.

‹nsan›n kendi iç manyetik alan› ile dünyan›n oluflturdu€u manyetik alan
aras›ndaki uyumluluk çeflitli nedenlerden dolay› bozulabilmektedir. Bu-
nun bir nedeni de insan›n yaflad›€› yerin manyetik alan›n›n büyüklü€üdür.
Yer, kabu€unun do€al bir manyetizmas› vard›r. Bütün alanlar üç de€iflken
içerir; frekans, dönüflün (spin) yönü, dönüflün (spin) büyüklü€ü ya da
gücü. Bu üç de€iflken insan vücuduna uydu€unda vücut kendi enerjisini
destekler. Bu manyetik etkileflim hücre zarlar›nda madde al›flverifllerini
mümkün k›lar. Böylece bir fabrika gibi çal›flan hücrenin, at›k ve zehirli
maddeleri bünyesinden uzaklaflt›rmas› ve su, besin maddeleri, oksijen
(O2) ve gerekli mineralleri alarak ifllevini uygun bir seyirde ve canl›l›k
içinde sürdürmesi mümkün olmaktad›r. 

Geceleri dünyan›n manyetik alan› hücresel oksijeni (O2) art›r›r, uykuyu
destekler, biyolojik iyileflmeyi desteklerken iltihaplanmay› azalt›r, ac›y›
dindirir. Ama günefl do€du€unda oluflan pozitif manyetik alan hücresel
oksijeni (O2) azalt›r, uyan›kl›€› destekler, biyolojik iyileflmeye engel olur
ve ac›y› art›r›r. Kafam›z›n merkezinde bulunan hormonlar›, enzimleri ve
ba€›fl›kl›k fonksiyonlar›n› yöneten pineal bezi (beyinin arka k›sm›nda bu-
lunan bir bölge) manyetik kristallerden oluflan bir manyetik organd›r.

* Jean-Baptiste Biot ve Félix Savart’›n gelifltirdi€i, girdap hareketiyle ilgili bir di€er
önemli kanundur. Bu kanun asl›nda elektrik ak›mlar›yla ilgili olup, içinden elektrik
ak›m› geçmekte olan bir iletkenin civar›ndaki manyetik alanla geçen ak›m›n fliddeti
aras›ndaki iliflkiyi verir. Ancak bu elektriksel olay matematiksel olarak bir girdap tü-
pünün fliddeti ile girdap tüpü etraf›ndaki ak›m h›zlar› aras›ndaki iliflkiyle özdefltir. Bu
nedenle, girdap hareketinde de ayn› kanunlardan yararlanmak mümkündür.
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Manyetik enerjiye çok duyarl› olan melatonin* hormonu, geceleyin dün-
ya manyetik alan› etkin oldu€unda ortaya ç›kar. ‹yi uyku için melatonin
düzeyinin yüksek olmas› gerekir. Büyüme hormonu melatonin düzeyiyle
iliflkilidir. Yaflland›kça bu hormonlar daha az üretilir. Büyüme hormonu
saç, cilt (deri) ve adaleleri kontrol alt›nda tutar.

Multiple Skleroz - MS (sinir sisteminin iltihaplanmas›) hastal›€›n› baflla-
tan nedenlerden biri de dünyan›n manyetik alan›d›r. Dünya manyetik ala-
n›n›n haritas› incelendi€inde, alan›n yap›s› ile MS hasta say›s› aras›nda
kuvvetli bir iliflki oldu€u görülmüfltür. Manyetik alan›n düfley bilefleni bi-
yolojik maddeleri etkiler. MS hastal›€›na yakalananlar›n say›s› 60 (°E)
boylam civar›nda en yüksek de€ere ulafl›rken Orta Asya, Hindistan, Çin,
Japonya, Afrika ülkeleri, Orta Amerika gibi ekvatora yak›n yerlerde vaka
say›s› yok denecek kadar azd›r. Düfley manyetik alan› bilefleni kutuplara
yak›n yerlerde hemen hemen yoktur ve MS hastal›€›na düfley bileflenin za-
y›f oldu€u bölgelerde çok s›k rastlan›r. Baflka bir araflt›rmada, çocuklar›n
büyümesinin dünya manyetik alan›n›n günefl aktivitesine göre de€iflme-
sinden etkilendi€i tespit edilmifltir.

‹nsan vücudunun manyetik alanla olan dengesini bozan etkenlerden biri-
si de kimyasal kirleticiler, haberleflme frekanslar›, elektrik güç tafl›malar›n-
dan gelen sinyallerle çevrenin kirlenmesi sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
Zehirli madde, radyasyon gibi kirleticilerden gelen sinyaller canl›n›n elek-
tromanyetik dengesini bozmaktad›r. Araflt›rmac›lar insanlar taraf›ndan
üretilen elektromanyetik kirlilik ya da duman olarak bilinen elektroman-
yetik alan›n genel keyifsizlik, boyunda sertlik, gö€üs ac›s›, haf›za kayb›, bafl
a€r›s›, kalp at›fl›nda ve kan kimyas›nda de€iflime u€ratma, sindirim ve do-
lafl›m sorunlar› oluflturabilece€ini belirtmektedir. Elektro duman ad› veri-
len teknolojinin beraberinde getirdi€i elektromanyetik kirlenme, insan
sa€l›€›n› tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. Yüksek gerilim hatlar›n-
dan cep telefonu dalgalar›na, radyo ve TV dalgalar›ndan ev ve ifl yerlerin-

* Melatonin, biyolojik saati koruyup ritmi ayarlayan bir hormondur ve yaklafl›k olarak
23:00 ila 05:00 saatleri aras›nda salg›lanmaktad›r.
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deki bilgisayar ve elektrikli di€er eflyalar›n yayd›€› elektromanyetik dalga-
lara kadar maruz kal›nan elektromanyetik kirlilik sosyal yaflam ortam›nda
hemen hemen her yerde sa€l›ks›z bir ortam oluflturmaktad›r. Elektroman-
yetik duman beyinden hücrelere gönderilen sinyalleri engelleyerek vücu-
dun ba€›fl›kl›k sistemine zarar verir. 

Son y›llarda büyük çapta araflt›rmalar yap›lmas›na neden olan geliflmele-
rin bafl›nda ise insan yap›ml› kuvvetli manyetik alan yaratan kaynaklardan
do€an hastal›klar gelmektedir. Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan’›n 2002
y›l›nda yapt›€› araflt›rmaya göre, yüksek gerilim hatlar›n›n çocuklarda lö-
semi ya da beyin kanseri yapt›€› bilinen bir gerçektir. 1988 ve 1991 y›lla-
r›nda ABD'de, 1992 y›l›nda ‹sveç ve Meksika'da ve 1993 y›l›nda Danimar-
ka'da yap›lan araflt›rmalarda, çocuklarda görülen kanserlerle ve özellikle
de lösemiyle iletiflim hatlar›na yak›n yaflamak aras›nda bir iliflki oldu€u or-
taya konmufltur.

Cep telefonunun zararlar› üzerinde birçok araflt›rma yap›lmaktad›r. Kan-
daki zararl› proteinlerin ve zehirli maddelerin beyne girmesini engelleyen

Manyetik alan flekli       
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savunma mekanizmas›n› devre d›fl› b›rakmaya, yorgunluk, bafl a€r›s›, deri-
de yanma hissi ortaya ç›karmaya, yüksek tansiyon oluflmas›na, bafl a€r›la-
r›, bafl dönmesi ve dikkatin da€›lmas›na neden oldu€una dair ciddi bulgu-
lar elde edilmifltir.

Cep telefonu Alzheimer, Parkinson ve Multiple Skleroz gibi sinir hastal›k-
lar›n›n oluflma riskini art›rmaktad›r. Kulakl›k-mikrofon seti kullananlar›n
% 80'inde bu tip sorunlar›n olmad›€› gözlenmifltir. Bu tip elektromanye-
tik alanlar›n genelde iki etkisinden bahsedilir. Birincisi ›s› etkisidir, çünkü
yayd›€› enerji, insan vücudundan geçerken bir miktar emilir, tutulur ve
içeride bir ›s› birikimi oluflur. Bu ›s› istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
‹kinci etkisi ise canl› organizma içindeki birbirine ba€lanm›fl olan mole-
külleri, atomlar› bozmas›d›r. Organizma kendini tamir eder, düzeltir, ama
bir an kontrolden ç›kabilir. Kontrolden ç›kt›€›nda ise basit bir iki hücre-
nin ölümüne ya da kanser gibi ölümcül bir hastal›€a neden olabilece€in-
den flüphelenilmektedir. Ortalamadan yüksek manyetik alan› olan bölge-
lerde yaflayan çocuklar›n kanser olma olas›l›€›n›n daha yüksek oldu€u so-
nucuna var›lm›flt›r. Birkaç araflt›rmada, ortalama de€erden yüksek manye-
tik alan›n bulundu€u bölgede uzun süre kalan hamile kad›nlar›n zor do-

Manyetik alan ölçer
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€um yapt›klar› gözlenmifltir. Yüksek manyetik alan›n, anne adaylar›n›n
düflük yapma olas›l›klar›n› üç kat art›rd›€› vurgulanm›flt›r.

1994 ve 1998 y›llar›nda ABD ve Finlandiya'da yap›lan araflt›rmalarda,
elektromanyetik alanlar›n çok s›k etkisinde kalan (radyo operatörleri, en-
düstriyel donan›m iflçileri, veri iflleme ayg›t› tamircileri, telefon hatt› iflçi-
leri, elektrik santralleri ve trafo merkezlerinde çal›flanlar) iflçilerde Alzhei-
mer hastal›€›n›n, normal insanlara göre erkeklerde 4-9 kat, kad›nlarda 3-4
kat daha çok görüldü€ü, enerji iletim hatlar›na 40 metreden daha yak›n
yaflayan çocuklar›n, di€er çocuklara göre 2-3 kat daha fazla kansere yaka-
land›€›, Finlandiya'da yap›lan bir baflka araflt›rmada da erkek çocuklar›n
merkezi sinir sisteminde oluflan tümörlerle iletim hatlar› aras›nda bir ilifl-
kinin oldu€u sonucuna var›lm›flt›r. Di€er bir etken ise uzaydan ve günefl-
ten gelen kozmik ›fl›nlard›r. 

Zay›f manyetik alan›n insan sa€l›€›na zararl› olup olmad›€› hâlâ tart›fl›l-
maktad›r. Bu zay›f alanlar›n hemen gözle görülür zararlar› yoktur. Fakat
hayvan hücresi üzerinde yap›lan deneylerde zay›f manyetik alan›n hor-
mon ve enzim seviyesini de€ifltirmek, dokulardaki kimyasallar›n hareketi-
ni engellemek gibi biyolojik sorunlara neden oldu€u sonucuna var›lm›flt›r.

Kalp krizinin yirmili yafllara inmesi, ba€›fl›kl›k sistemlerinin çöküflü, s›k s›k
hastalanma, beyin kanamalar› s›kl›klar›nda art›fllar ve kanser olgular›nda
görülen t›rman›fllarda da manyetik alanlar›n etkisi vard›r.

Boru hatt›na tak›labilen manyetik yöntemle çal›flan cihazlar
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Bu tip hastal›klar› iyilefltirme yöntemi olarak akupunktur ve manyetik te-
rapi son y›llarda h›zla geliflmektedir. Manyetik terapi ilk önce astronotlar
üzerinde uzayda kullan›lm›flt›r. Daha sonra 200.000 insan üzerinde yap›-
lan klinik deneyler neticesinde t›p hizmetine sunulmufltur. Yerkabu€unun
statik manyetizmas›ndan daha da etkin olan pulsatif (nab›z gibi ritmik
at›m gösteren) manyetik alan, hücre zar hareket periyodikli€i ile daha uy-
gun bir etkileflim oluflturmaktad›r. 

1990 y›l›nda Tokyo ‹letiflim Hastanesi ve Kouseikai Suzuki Hastanesi’nde,
Japon bilim insan› Dr. Kazuo Shimodaira taraf›ndan yürütülen manyetik
yatak pedi kullan›m› testi sonucunda, bunun hiçbir yan etkisi olmadan bo-
yun ve omuzlar, s›rt ve bel, yorgunluk ve uykusuzluk hallerinde etkili oldu-
€u görülmüfltür. Ayr›ca Dr. Shimodaira’a göre enerji eksikli€i, genel a€r›,
bafl a€r›s› ve yorgunluk manyetik alan yetersizli€i sendromunun belirtileri-
dir. Bunlar kronik yorgunluk sendromuna benzemektedir, ama d›flar›dan
manyetik alan verilince hasta düzelmektedir. Nörobiyologlara (sinir siste-
mi biyologlar›) göre, manyetler depresyonda olan insanlarda a€›r ifllemek-
te ve sol beyini uyard›€›na inan›lmaktad›r. Zihinsel ve fiziksel rahats›zl›€›
olan hastalar üzerinde yap›lan klinik araflt›rmalarda yaklafl›k % 90 oran›nda
baflar› elde edilmifltir. Japonya’da bir üniversitede 11.648 kifli üzerinde ya-
p›lan manyetik tedavinin (% 43 erkek) % 92 baflar› gösterdi€i görülmüfltür.
Bunun nedeni ise manyetik alan vücuda uygulan›nca manyetik dalgalar›n
dokudan geçip ikinci bir ak›m oluflturmas›d›r. Bu ak›mlar manyetik alanla
birleflince hücrelerdeki elektronlara ›s› verir. Bu ›s› adale a€r›s›na ve kaslar-
daki fliflmelere çok iyi gelir. Kandaki kalsiyum (Ca) ve kolesterol miktar›
azal›nca hemoglobin daha h›zl› hareket eder. Yüksek tansiyona sebep olan
di€er maddelerde de azalma görünür. Kan temizlenir ve ak›fl› h›zlan›nca
kalp de rahatlar ve ac› azal›r ya da yok olur. Yönetici sinirler normale döner
ve onlar›n yönetti€i organlar düzgün flekilde çal›fl›r. Kan ak›m›n›n iyileflme-
sinden dolay› besleyiciler daha kolay ve verimli flekilde tafl›n›r. 

Manyetik dalgalar cildi, ya€l› dokular› ve kemikleri canland›r›r. Sonuçta
hastal›€a karfl› direnci artt›r›r. Manyetik alan düzensizli€i azaltarak enerji
aktar›r, sa€l›€a katk›da bulunur. Hücrelerin büyümesini destekler. Man-



80

yetler difl a€r›s›, omuzlar ve di€er birleflimlerdeki uyuflukluk ve a€r›ya iyi
gelir. Vücudun kendi kendini iyilefltirme özelli€ini destekler. Hayat›m›z›
etkileyen biyomanyetik ve kulland›€›m›z cihazlar›n etkisinin bilinmesi
tedbir alma ve tedavi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu çal›flma ülkemizde
biyomanyetik alan konusunda yeterince çal›flman›n mevcut olmamas› ne-
deniyle hem bilgilendirici hem de bundan sonraki çal›flmalara yard›mc›
nitelikte olacakt›r.

Manyetik Uyku Sistemleri 

Kan›m›zda demir (Fe) ve hemoglobin* gibi iletken maddeler bulunmak-
tad›r. Fizik kanunlar›na göre bu iletken maddeler manyetik alan içerisin-
de hareket etti€inde elektrik üretirler. Kan›n iyonlaflmas›, elektrik üreti-
mini kan›tlayan bir durumdur. Manyetik uyku sistemleri, yüksek tansiyo-
nu düflürerek gün içerisinde çal›flm›fl ve yorulmufl, zarar görmüfl hücrele-
rin onar›lmas› için yard›m eder. 

Manyetik Terapi (Vücuttaki Suyun ‹yilefltirilmesi)

Manyetik alan sadece suyun iyilefltirilmesi için kullan›lmaz, ayn› zamanda
bir terapi yöntemi olarak da kullan›l›r.

Birçok kifli bir yeri a€r›d›€›nda ya da rahats›zland›€›nda hemen ilaç içmek-
ten hofllanmaz. ‹laç alarak baz› yararl› organizmalar› yok etmek istemeyen
bu kifliler alternatif t›ptan yararlanmay› seçebilirler. 

Manyetik terapi yöntemi bu gibi durumlarda uzun zamand›r yayg›n ola-
rak kullan›lmaktad›r. Manyetik enerjinin kan çevrimine, lenf ak›fl›na, hor-
mon üretimine, sinirlere ve kaslara iyi geldi€i konusunda Dr. Ulrich
Warnke gibi birçok doktor hemfikirdir.  

Yeryüzü kendi bafl›na bir manyetik aland›r ve günümüzde birçok d›fl kay-
naktan da manyetik alan (bilgisayar, televizyon, cep telefonu, mikrodalga-
lar, elektrikli ›s›t›c›lar vs) oluflmaktad›r. Ancak bunlar hem pozitif hem de

* Kanda solunum organ›ndan dokulara oksijen (O2), dokulardan solunum organ›na
ise karbondioksit (CO2) ve proton tafl›yan protein.
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Manyetiklerin çal›flma prensibi

Atardamar

Kalbe gider

Manyetik
alanl›

Manyetik alanl›

Manyetik alans›z

Kan k›lcal yoluyla akar

Kan hücreleri k›lcallar

Manyetik
alans›z

Güçlü M›knat›slar

Kan Ak›fl Diyafram›

Kan hücrelerinin ayr›lmas›
kullan›labilir yüzey alan›n›n
artmas›na neden olur, bu du-
rum da hücrelerin daha fazla
oksijen (O2) almas›n› ve ener-
jinin serbest kalmas›n› sa€lar. 

Magnet Therapy adl› kitab›n kapa€›

negatif elektromanyetik alan yaratmaktad›r. Negatif manyetik enerjinin
insan ve hayvanlar üzerinde yararl› etkileri oldu€u, pozitif manyetik alan-
lar›n ise strese neden olduklar› gözlemlenmifltir. Dr. William H. Philpott,
manyetik terapinin eklem iltihab›na, kansere, k›s›rl›€a, zihinsel ve duygu-
sal rahats›zl›klara iyi geldi€ini, tedaviyi olumlu etkiledi€ini savunmaktad›r
(daha fazla bilgi için bkz. Dr William H. Philpott’un Magnet Therapy ad-
l› kitab›).
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Su ve Dezenfeksiyon
Su ve Tuz ile Dezenfeksiyon 

Son dönemde oldukça yayg›n olarak kullan›lan ve sadece su ve tuzun
elektroliz yöntemi ile üretilen bir dezenfektan bulunmaktad›r. Bu dezen-
fektan mikroorganizmalar üzerinde oldukça etkili oldu€u gibi ayn› za-
manda çevre dostudur.  

Tuzlu su ile dezenfeksiyon cihazlar› için k›saca, güçlü kimyasallar›n yerini
alabilen, do€ada % 100 geri dönüflebilen, toksik olmayan yani çevre dos-
tu s›v› ürünlerdir denilebilir.  

Tuzlu Su ile Dezenfeksiyon Teknolojisinin Tarihçesi

Tuzlu su ile dezenfeksiyon teknolojisi 1972 y›l›nda Dr. Vitold Bakhir* ta-
raf›ndan gelifltirilmifltir. Elde edilen ürünler ile yap›lan uygulamalar da bu
sular›n son derece tesirli bakterisidal (antiseptik, dezenfektan ya da anti-
biyotik gibi bakterilerin ölümüne neden olan maddeler) ve sporisid
(sporlar› öldüren madde) etkilere sahip olmas›na ra€men, zehirli ve koro-
zif (afl›nd›r›c›) olmad›€›n› üretim gereçlerine ve çevreye zarar vermedi€ini
kan›tlam›flt›r. 

Bu teknolojinin bir türü, Sovyet MIR uzay istasyonunda sa€l›kl› içme su-
yu kayna€› sa€lamak amac›yla kullan›lm›flt›r. Daha sonra, Tavukçuluk

* Dr. Vitold Bakhir 1949 y›l›nda Rusya’da do€mufltur.

Tuz ve su ile dezenfeksiyon yapan cihaz
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Enstitüsü’ndeki araflt›rmalar Rusya’da ve Balt›k ülkelerinde (Estonya, Lit-
vanya ve Letonya) çeflitli uygulamalar› kapsayacak flekilde geniflletilmifltir.

Teknoloji

Tuzlu su ile dezenfeksiyon tuz, su ve elektrik enerjisi ile elde edilen sod-
yum hipoklorittir (NaOCl). 

Doymufl tuzlu su çözeltisi belli bir oranda suya kar›flt›r›larak cihaza girifl
yapar. Cihaza baflka girdi gerekmemektedir. Elektrolizin içinde tepkime-
ye giren tuz ve su art› ve eksi de€erliliklerine göre ikiye ayr›l›r. K›saca tuz-
lu su ile dezenfeksiyon teknolojisinin kalbinin, içinden suyun geçti€i elek-
tro kimyasal reaktör oldu€unu söyleyebiliriz. Reaktör silindir fleklinde
anot ve katot içermektedir ve anot ile katot seramik membranla birbirin-
den ay›rt edilmifltir. Sonuç olarak, kullan›laca€› yere göre farkl› konsan-
trasyonlarda çözeltiler elde edilebilmektedir. 

Elde edilen bu s›v›lar ise kullan›lacaklar› yere göre otomatik olarak dozaj
pompalar› ile dozlanabilir veya manuel olarak kullan›labilir. 

Tuzlu su ile dezenfeksiyon cihaz›n›n çal›flma prensip flemalar›:       

katyon
Pozitif  iyon

Negatif iyon

Anolit
Katolit

Katot

Güç
Kayna€›

fiebeke suyuTuzlu su

Diyafram

Anot
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Su ve Tuz ile Dezenfeksiyon Cihazlar›n›n Üretti€i Ana Çözeltiler

S›v›lar›n üretilmesi s›ras›nda sadece üç temel ana girdi vard›r. Bunlar,
elektrik enerjisi, tuz ve sudur. Ürün olarak da yine üç temel ç›kt› vard›r;
asidik anolit, nötral anolit ve katolit.

Asidik Anolit: Asidik anolit, pH de€erinin ve  asit korozyonunun (afl›n-
man›n) önemli olmad›€›  uygulamalarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon
amac›yla kullan›l›r.

Anolit bakterilere, virüslere, yosun ve mantarlara karfl› son derece güçlü
bir dezenfektand›r. Suland›r›lm›fl s›v› olarak veya sprey fleklinde havaya
püskürtülerek kullan›labilir.

Asidik anolit, kuvvetli klor kokulu, renksiz, fleffaf biyosidal bir s›v›d›r. Dü-
flük pH ve yüksek pozitif de€er ORP içeren asidik anolit, mükemmel de-
recede sporlar› öldüren do€al antibiyotik aktiviteye sahiptir.  

Nötral Anolit: Nötral anolit, paslanma veya korozyonun istenmedi€i, di-
€er bir deyiflle nötre yak›n pH de€eri ve klor kokusunun  önemli oldu€u
ve istenmedi€i ifllemlerde kullan›l›r. 

Nötral anolit, bakteri ve virüslere karfl› çok etkili olup, içme sular›, yüzme
havuzlar› ve temiz su gerektiren her konuda güvenle kullan›l›r.

Bununla beraber, duvarlar, zemin, alet–edevat, her tür eflya ve yiyecek
maddeleri vs gibi çok genifl bir sahada dezenfektan ve üretim verimini ar-
t›r›c› olarak kullan›lmaktad›r.

Nötral anolit, çok az klor kokulu, renksiz, fleffaf mikroorganizmalar› öldü-
ren bir s›v›d›r.  A€›rl›kl› olarak mikroorganizma ve spor etkili hipoklorik
asit  (HClO),  hipoklorit iyonu (OCl-) içerir. 

Katolit: Alkali yap›daki katolitin pH de€eri 11 -13 olup, y›kama, flokülas-
yon (a€›r metal çökeltme), p›ht›laflt›rma, ya€ alma, ekstraksiyon* ifllemle-

* Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi ay›rma iflle-
midir. 
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rinde kullan›labilir. ‹laveten yaralar›n pansuman›nda (iyodin yerine) ve
pH’› yükseltilmek istenen su ›slah ifllerinde, ya€lar› ç›karmak üzere tekstil
sanayinde kullan›lmaktad›r. 

Uygulama Alanlar›

1. Hayvanc›l›kta

• Kümes Hayvanlar› Besicili€i ve Yumurta Üretimi

ECA cihaz›ndan üretilen Nötral-anolit, tavuk çiftliklerinde mükem-
mel dezenfeksiyon sa€lar, iflyeri üretim verimini kalite ve ekonomik
aç›dan en yüksek seviyeye tafl›r.

• Büyükbafl Havyan, Et ve Süt Üretimi

Nötral-anolit, s›€›r besicili€inde birçok yerde kullan›lmaktad›r. Çiftlik-
lerde kullan›lan sular›n, yemlerin, malzemelerin dezenfeksiyonu ile
hayvanlar›n meme ve t›rnaklar›nda çok s›k görülen enfeksiyonel ilti-
hap ve hastal›klar›n tedavisinde etkin ve güvenilir bir flekilde kullan›l›r. 

• Deniz Ürünleri

2. Tar›m Bitkileri, Bahçecilik, Serac›l›k, Silaj

• Yeflilotun anolit kullan›larak silaj› (saklanmas›)

• Meyve ve sebzelerin depolanma ve saklanmas›nda anolit kullan›m›

• Serac›l›k



3. G›da ve Haz›r Yiyecek Üretim Tesisleri

4. Yüzme Havuzu, Hamam, Jakuzi ve Su Terapileri

5. K›rsal Kesimde Sa€l›kl› ‹çme Suyu

Dünyan›n birçok yerinde, özellikle k›rsal kesimlerde temiz içme ve
kullanma suyu sorunu henüz tam anlam›yla halledilebilmifl de€ildir.  

Bu nedenle flehir flebeke suyuna ulafl›m›n k›s›tl› oldu€u durumlarda
tuzlu suyla dezenfeksiyon yöntemi rahatl›kla kullan›labilir. Su kayna€›
beldenin içinde bir kaynak veya yaflam yerinin uza€›nda bir dere veya
çay suyu olabilir. Öncelikle  bir su setinde durdurulup toplanan su, bo-
rularla su toplama deposuna  pompalan›r. 

Ön filtrasyondan sonra su, tuzlu su ile dezenfeksiyon cihaz›ndan elde
edilen nötral anolit ile dezenfekte olunur. 

6. Hastaneler - Sa€l›k Tesisleri

• Su iflleme 

• Dezenfeksiyon

• Sterilizasyon

7. ‹çme Suyu ve Kullanma Suyu Dezenfektasyonu

Almanya’da tuzlu suyla dezenfeksiyon cihazlar›ndan elde olunan Ano-
lit ile muntazaman dezenfekte olunan Belediye sular›n›n “Alman  ‹çme
Suyu Standart”lar›na uygun oldu€u raporlar ile belgelenmifltir. 

8. So€utma Kuleleri

9. Endüstriyel Uygulamalar

• Yiyecek endüstrisi

• Ofis, iflyeri temizli€i

• Gemi, uçak, yolculuk araçlar›

• Bask›, matbaa, foto€rafhane gibi boya art›€› olan yerler

• Meflrubat, su ve alkollü içecek üreten ve flifleleyen fabrikalar

• At›k maddeler ç›kartan tesisler

86



87

Koloidal Gümüfl Suyu  

Gümüflün önemli özellikleri

Yans›t›rl›k: Gümüfl % 95’ten daha fazla oranda k›z›lötesi yans›t›rl›€a sa-
hiptir. Bu di€er herhangi bir elementten çok daha yüksek bir orand›r. Bu-
nun anlam› aç›kt›r; gümüflle temas eden radyoaktif enerjinin % 95’i kay-
na€›na geri dönecektir. Böylece ortamdaki ›s› kayb› önemli ölçüde azala-
cakt›r.

Yay›c›l›k: Gümüfl, elementler içerisinde en düflük yay›c›l›k (emissivity)
oranlar›ndan birine sahiptir, yani termal enerjinin yay›lmas› çok yavaflt›r.
Bu özelli€inden dolay› gümüflün çevreledi€i ortam uzun süre s›cak kal›r.

‹letkenlik: Gümüfl gezegenin en çok ›s› iletkenine sahip elementidir. Bu-
nunla birlikte ›s›y› h›zl› ve düzgünce bafltanbafla iletir ve da€›t›r.

Gümüfl ayn› zamanda en çok elektrik iletkenli€ine sahip elementtir. Yal›t-
kan iki materyalin birbiriyle sürtünmesi ile oluflan elektrik yükü, gümüflün
varl›€›yla çabucak da€›l›r. Böylece statik yükün verdi€i stres gibi zararlar-
dan korunulur. 

Gümüflün Faydalar›: Roma döneminde sadece gümüfl kaplarda su tafl›yan
askerlere savafla gitmeye izin verilirdi, çünkü Romal›lar gümüfl kaplar›n
suyu temiz ve saf tuttu€unu biliyorlard›.

Modern Bat› t›bb› gümüfl elementini (do€al ya da yapay) en etkili anti-
mikrobiyal ajan olarak tan›mlamaktad›r.

Gümüflün ilk antibiyotik madde oldu€u düflünülmektedir. Tarihte gümüfl
metal yapra€› bir sarg› bezi olarak kullan›lm›flt›r. Günümüzde gümüfl an-
timikrobiyal özelli€inden dolay›, neredeyse enfeksiyon kontrolünün kri-
tik oldu€u her yerde, bandajlardan yan›k tedavisinde kullan›lan ilaçlara
kadar uzanan çok genifl bir çerçevede kullan›lmaktad›r.

Amerika’da do€an çocuklara, do€umdan hemen sonra, gözde oluflacak
enfeksiyonlar› engellemek amac›yla gümüfl içerikli göz damlalar› veril-
mektedir.



Gümüfl teknolojisi endüstriyel uygulamalarda da karfl›m›za ç›kmaktad›r.
‹çme suyu filtre sistemlerinde, yüzme havuzu filtre sistemlerinde ve sa-
vunma sistemlerinde gümüfl yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

Koloidal Gümüfl Suyu

Koloidal gümüfl kuvvetli ve do€al bir antibiyotik ve enfeksiyonlara karfl›
etkili bir koruyucudur.

Bir katalizör olarak tek hücreli bakterilerin, virüslerin ve mantarlar›n oksi-
jen metabolizmalar› için ihtiyaç duyduklar› enzimi çal›flmaz hale getirir.
Bu sayede vücut kimyas›na ve enzimlerine hiçbir zarar verilmeden mikro-
organizmalar yok edilmifl olur. 

Koloidal gümüfl 1940’lara kadar dünyada oldukça yayg›n bir flekilde anti-
biyotik olarak kullan›l›yordu. Ancak sentetik antibiyotiklerin daha ucuza
üretilebilmesi ve kâr pay›n›n daha yüksek olmas› nedeniyle,  gümüfl unu-
tulmaya ve unutturulmaya bafllad›. Günümüze gelene kadar pek çok insan
gümüflün bu özelliklerinden haberdar bile de€ildi.
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Sentetik antibiyotiklerin bakterilere karfl› baflar›s›z olmas›, bakterilerin
sentetik antibiyotiklere karfl› direnç gelifltirmeleri ve sentetik antibiyotik-
lerin yan etkilerinin neredeyse faydalar›ndan daha fazla olmas› gibi etken-
ler nedeniyle alternatif antibiyotik aray›fllar› bafllad›€›nda, 1940’lardan
sonra adeta unutturulmaya çal›fl›lan koloidal gümüfl tekrar hat›rland›. Bu-
gün Amerika'da, aleyhinde sürdürülen kampanyalara ra€men, koloidal
gümüfl do€al bir antibiyotik olarak oldukça ra€bet görmektedir. 

Gümüflün antibiyotik özellikleri asl›nda çok eskiden beri bilinmektedir.
‹nsanlar›n gümüflü günlük hayatlar›nda, mutfak gereçleri, süs eflyas›, sak-
lama kab› olarak kulland›klar›n› biliyoruz. ‹ngiltere'de aristokratik çevre-
lerden söz edilirken kullan›lan, “a€z›nda gümüfl kafl›kla do€mak” deyimi
yerlefliklik kazanm›fl bir deyimdir. Bu deyim flansl› insanlar için kullan›l›r.
Eskiden zenginler, hastal›klardan korunabilmesi için, yeni do€an çocukla-
r›na emmesi için gümüfl kafl›k verirlerdi. 

Avrupa'da veba salg›n›nda k›tan›n neredeyse 1/3’ü ölmüfltü. Buna karfl›l›k
Çingenelere hiçbir fley olmam›flt›, çünkü Çingeneler gümüfl ve kalay ko-
nusunda uzmanlard›. Gümüflü damar yoluyla vücuda zerk ediyorlard› ve
Avrupa vebadan kas›p kavrulurken onlar bu yolla korunmufl oluyorlard›. 

Günümüzde gümüfl antimikrobiyal özellikleriyle yeniden meflhur oldu.
Gümüfl ipli€inden üretilen tekstil ürünleri bütün dünyada h›zla yay›l›yor.
Gümüfl ipli€inden üretilen çoraplar, tiflörtler, flapkalar, baflörtüleri, mont-
lar pazarlarda yerini al›yor. Yak›nda ülkelerin ordular›n›n askeri k›yafetle-
rinin gümüfl ipli€inden üretilmesi oldukça büyük bir olas›l›k olarak görün-
mektedir.  

Gümüfl ayn› zamanda iyi bir manyetik alan önleyicidir. Cep telefonlar›n›n
ve baz istasyonlar›n›n neden oldu€u elektromanyetik alanlar›n zararlar›n-
dan korunmak için de gümüfl ipli€inden üretilen giysiler tercih ediliyor.
Belki de bu amaçla yak›nda gümüfl ipli€inden yap›lma perdelerin kullan›-
m› yayg›nlaflabilir.

Koloidal gümüfl insan ve hayvan sa€l›€›ndan baflka alanlarda da kendine
yer bulmaktad›r. ‹nsan ve hayvan sa€l›€›na zararl› tar›m ilaçlar›n›n yerine 
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koloidal gümüflün kullan›lmas› s›k rastlan›l›r bir durum olmaya bafllamak-
tad›r. Ayr›ca su temizli€ini sa€lamak için de kullan›ld›€› bilinmektedir. 

Koloidal Gümüfl Hakk›ndaki Bilimsel Araflt›rmalar›n K›sa Bir Tarihçesi 

Koloidal gümüfl 1938'lere kadar yayg›n olarak kullan›lmaktayd›. Pek çok
kifli, büyüklerinin, oda s›cakl›€›nda bozulmadan korumak için sütün içine
gümüfl para koydu€unu hat›rlar.

20. yüzy›la gelindi€inde bilim insanlar› vücuttaki en önemli s›v›lar›n ko-
loidal oldu€unu keflfetmiflti. Burada “koloidal” sözcü€ünün anlam›n› aç›k-
lamak yararl› olacakt›r: Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir or-
tamda 10-5 ve 10-7 cm boyutlar›nda da€›lmas›yla oluflan çözeltiye “koloi-
dal çözelti” denir.

Vücudumuzda bulunan en önemli s›v›lardan biri olan, hücrelere besin ve
oksijen (O2) tafl›yan kan koloidal yap›dad›r.

1938’lere kadar doktorlar taraf›ndan bir antibiyotik olarak kullan›lan ko-
loidal gümüfl yüksek teknoloji olarak görülüyordu. Ancak üretim yöntemi
yüksek maliyetli oldu€undan, ilaç endüstrisi üretimi daha kolay ve daha
kazançl› sentetik ilaçlar üzerinde yo€unlafl›nca koloidal gümüfl unutulma-
ya yüz tuttu.

Amerikan Besin ve ‹laç ‹daresi (FDA) koloidal gümüflü 1938 öncesi bir
ilaç olarak tan›mlamaktad›r. FDA taraf›ndan 13 Eylül 1991 tarihinde ya-
z›lan bir raporda, koloidal gümüfl ürünlerinin 1938’den önce sunuldu€u
flekilde ve önerildi€i hastal›klar için kullan›labilece€i ifade edilmektedir.

1970'li y›llarda, Body Electric (Vücut Elektri€i) adl› kitab›n yazar› Robert
O. Becker kol ve bacaklarla, omurilik ve organlarda yenilenmeyi inceler-
ken gümüfl iyonlar›n›n kemik geliflimini uyard›€›n› ve bakterileri öldürdü-
€ünü keflfetti.

Science Digest dergisinde yer alan “Güçlü Mikrop Savaflç›m›z” adl› maka-
lede (Mart 1978), "Gözlerimizi açan araflt›rmaya teflekkürler. Gümüfl mo-
dern t›bb›n ilgi alan›na giriyor, sentetik antibiyotik ilaçlar yar›m düzine
farkl› mikroorganizmay› yok edebiliyorken, gümüfl 650 farkl› mikroorga-
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nizmay› öldürüyor. Üstelik gümüfl zehirli de€il." ifadeleri kullan›lmakta-
d›r. Makalenin sonunda biyokimyac› ve gümüfl araflt›rmalar›nda öncülük
yapan Dr. Harry Margraf'›n bir cümlesi aktar›lmaktad›r: "Gümüfl sahip ol-
du€umuz en kuvvetli mikrop öldürücüdür."

Koloidal Gümüflün Etkisi Nas›l Hissediliyor? 

Koloidal gümüflün bir virüsün, bakterinin ya da mantar›n yak›n›nda bulun-
mas›, bu mikroorganizmalar›n oksijen metabolizma enziminin çal›flmas›n›
engellemektedir. Mikroorganizmalar›n oksijen (O2) metabolizmalar›n›
insanlar›n ci€erlerine benzetirsek, bir anlamda gümüfl iyonlar›n›n bu mik-
roorganizmalar›n ci€erlerini çal›flmaz hale getirdi€ini söyleyebiliriz. Birkaç
dakika içinde hastal›€a neden olan mikroorganizma bo€ulup ölmekte ve
ba€›fl›kl›k sistemi arac›l›€›yla vücuttan at›lmaktad›r.

Faydal› enzimleri de öldüren kimyasal antibiyotiklerin aksine, koloidal gü-
müfl insan vücudundaki faydal› enzimlere bir zarar vermeden sadece tek
hücreli mikroorganizmalar›n enzimlerini yok etmektedir. Koloidal gümüfl
insanlar, bitkiler ve bütün çok hücreli canl›lar için güvenlidir.
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Üretim Kalitesi

En yüksek kalite elektro-koloidal kimyasal olmayan yöntemle üretilendir.
Bu yöntemde gümüfl partikülleri ve su koloide edilir. Elektrik ak›m› ile gü-
müfl su içinde çözündürülür, böylece su ve gümüfl birbirine ba€lan›r.

Ürün fliflesi ve damlal›€› mutlaka cam olmal›d›r. Güvenli gümüfl kon-
santrasyonu 3-5 ppm’dir. Bu orandan daha yüksek konsantrasyonlu ürün-
ler mikroplar› öldüremez.

Koloidal Gümüfl Suyunun Emilimi 

Oral olarak al›nd›€›nda koloidal gümüfl a€›zda emilerek kana kar›fl›r ve
hücrelere ulafl›r. Çözeltiyi yutmadan önce dilin alt›nda biraz bekletmek
daha h›zl› emilimini sa€layacakt›r.

Üç ya da dört gün içinde gümüfl dokularda toplanacak ve etkisini göster-
meye bafllayacakt›r.
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Koloidal gümüfl böbrekler, lenf sistemi ve ba€›rsaklar taraf›ndan birkaç
hafta içinde vücuttan at›lmaktad›r.

Tehlikeli patojenlere sürekli maruz kal›nmas› durumunda, koruma amaç-
l› olarak, her gün önerilen dozda koloidal gümüfl kullan›labilir. Hafif ya-
n›klarda enfeksiyona yakalanmay› engelleyerek yaran›n iyileflmesini h›z-
land›rabilir.

Kronik ya da Ciddi Durumlar

Bir çay kafl›€› 5 ppm’lik koloidal gümüfl 25 mikrograma  (mcg*) eflittir. 

Günde 1-4 çay kafl›€› genelde güvenli miktar olarak kabul edilmekte ve bu
miktarda uzun süre kullan›labilmektedir. Bu miktardan fazlas› tedavi edi-
ci miktar olarak kabul edilir ve sadece belli bir zaman dilimi için kullan›la-
bilir.

Do€al tedavi uzmanlar›, hastal›k durumunda, günlük normal miktar›n 2-3
kat› kadar koloidal gümüflün 30-45 gün boyunca kullan›labilece€ini ileri
sürmektedir. 

E€er vücut çok hasta ya da zehirli madde oran› çok yüksekse, tedavi için
acele edilmemesi ve her fleyin birdenbire yap›lmamas› gerekir. Patojenler
ani bir flekilde yok edilirse vücudun befl temizleme organ› (böbrek, kara-
ci€er, cilt, akci€er ve ba€›rsaklar) afl›r› yüklenme yaflayabilirler. Bu durum
da so€uk alg›nl›€›ndaki gibi, bafl a€r›s›, halsizlik, bafl dönmesi, mide bulan-
t›s› ve kas a€r›s›na neden olabilir.

Koloidal gümüfl miktar›n› normal dozda almak ve dam›t›lm›fl su tüketimi-
ni art›rmak etkili bir yöntemdir

Koloidal gümüfl, kimi durumlarda, sinüslere ve burun kanallar›na ulaflmak
için burun spreyi olarak kullan›lmaktad›r.

Koloidal gümüflün mutfak ve banyo yüzeylerinin dezenfekte edilmesi
amac›yla kullan›ld›€› da görülmektedir. 

* Mikrogram: 1 gram›n milyonda biri.



Cilt, Bo€az Yaralar›, Gözler, Yan›klar 

Koloidal gümüfl kesiklerde, tahrifllerde, aç›k yaralarda ac› vermeden kulla-
n›l›r. Bir bebe€in gözlerine bile uygulanabilir, zira baz› antiseptikler gibi,
doku hücrelerini yok etmez.

Bir koltukalt› deodorant› olarak mükemmeldir, çünkü koltukalt› kokular›-
n›n en önemli nedeni, ter bezlerinden sal›nan maddelerle beslenen bakte-
rilerdir.

Koloidal gümüfl egzama, kafl›nt›, sivilce ve böcek ›s›r›klar›na karfl› da etki-
lidir.

Suyu temizlemek için bir galon (3.78 litre) suya bir yemek kafl›€› koloi-
dal gümüfl eklenebilmektedir. Suyu iyice çalkalanmal› ve alt› dakika bek-
lenmelidir.

Hayvanlar ve Bitkiler Üzerinde Kullan›m›

Koloidal gümüfl bütün ev hayvanlar› üzerinde etkilidir. Vücut a€›rl›€›na
uygun oranlarda kullan›ld›€›nda insanlardaki sonuçlar›n ayn›s›n› sa€lar.

Bitkilerde mantar, bakteri ve virüslerin neden oldu€u hastal›klarda
suland›r›lm›fl süspansiyon yapraklara s›k›l›r ve topra€a verilir.

Bahçede, tarlada, serada suya yeterli miktarda eklenmesi bitkilerin kendi-
lerini toparlamalar›n› sa€layacakt›r.  

Mikroplara Karfl› Tolerans›

Kimyasal antibiyotiklere karfl› direnç gelifltiren ve yaratt›klar› sorunlarla
giderek daha çok karfl› karfl›ya kald›€›m›z süper bakterilerin koloidal gü-
müfle karfl› mutasyon yoluyla herhangi bir direnç gelifltirmeleri mümkün
görünmemektedir.

Ayr›ca koloidal gümüfl di€er ilaçlarla herhangi bir etkileflimde bulunma-
maktad›r. Koloidal gümüfl vücutta zehirli madde etkisi yapmaz ve mik-
roplar›n oksijen (O2) metabolizma enzimlerinden baflka bir fleyle etkile-
flime girmez.
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Koloidal gümüfl insano€lunun birçok hastal›€› için güvenli, kuvvetli ve
do€al bir antibiyotiktir. Herhangi bir ilaçla etkileflime girdi€ine dair bir ra-
por bulunmamaktad›r. Ayr›ca çok büyük miktarlarda tüketilmedi€i süre-
ce afl›r› doza ulaflmak mümkün de€ildir.

Koloidal gümüfl, kullananlar taraf›ndan, birçok enfeksiyon için hem bir
ilaç hem de bir koruyucu olarak rapor edilmifltir. 

Vücuttaki s›v›lar›n ço€u kristalize de€il koloidal yap›da oldu€undan, ko-
loidal maddeler vücut taraf›ndan daha kolay emilir. Bu yüzden koloidal
gümüfl mikroplara karfl› en etkin antibiyotiktir.

Mikroplara maruz kalma ihtimali yüksekse, koloidal gümüfl her gün a€›z
yoluyla al›nabilir ya da cilt problemlerinde merhem olarak cilde uygulana-
bilir. Bu durumda adeta ikinci bir savunma mekanizmas›na sahip olmak
gibi bir etki yaratmaktad›r.

Gümüfl sadece bir katalizör gibi davran›r, zehirli de€ildir ve al›flkanl›k yap-
maz.

Koloidal gümüfl parazitleri de yok eder, çünkü parazitler tek hücreli yu-
murtalarla ürerler ve gümüfl daha bu safhadayken onlar› yok eder.

Gümüfl kullanan yafll› insanlar eskiye nazaran daha enerjik olduklar›n› ra-
por etmifllerdir. Kendilerini daha enerjik hissetmelerinin nedeni, gümüfl
kullanmadan önce hastal›klar için harcad›klar› enerjiyi art›k normal akti-
viteleri için harcamalar›d›r.

Koloidal gümüfl kullananlar sindirimlerinin daha iyi oldu€unu da belirt-
mektedirler.

Koloidal gümüflün 650 mikrooganizmay› öldürebildi€i rapor edilmifltir.
Bu onun 650'den fazla hastal›€› iyilefltirebildi€i anlam›na da gelmektedir.
Ancak bu ifade koloidal gümüflün mikroplar›n neden olduklar› hastal›kla-
r› an›nda tedavi edebilece€i fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Koloidal gümüfl
mikroplar›, virüsleri, bakterileri ve mantarlar› sadece onlarla belirli bir sü-
re temasa geçebilirse öldürebilmektedir.
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Yüksek Enerjili Pi-Su (Japonya)

Pi-su botanik fizyoloji üzerine yap›lan çal›flmalar sonucunda keflfedilmifl-
tir. Yaklafl›k elli y›l önce Japonya'da Nagoya Üniversitesi Tar›m Bölü-
mü’nün genç profesörü Yoshiaki Goto ve Dr. Shoji Yamashita çal›flmala-
r› s›ras›nda bitkilerin içerdi€i yaflam suyunun çiçek tomurcu€u ay›r›m›nda
çok önemli bir faktör oldu€unu fark etmifllerdir. Pi-suyun keflfedilmesine
k›lavuzluk eden Prof. Dr. Yoshiaki Goto’nun çal›flmalar›n› gelifltiren Dr.
Yamashita, bu suya “hayat suyuna çok benzeyen” anlam›nda “pi-su” de-
mifltir. Daha sonra pi-su araflt›r›lmaya devam edildi€inde anlafl›lm›flt›r ki,
pi-su sadece çiçek tomurcuklar›n›n ayr›m›nda rol oynamamaktad›r. Ayn›
zamanda bitki ve hayvan yetifltirmecili€inde de önemli bir rol oynamakta-
d›r. Pi-su özelli€ini, içerdi€i çok az miktardaki yüksek enerji durumdaki
ferik demir (Fe+3) iyonlar› sayesinde kazanm›flt›r.  

Bilim insanlar›, di€er canl›lar üzerindeki etkisinden dolay› bu suya “yafla-
yan su” ad›n› vermifllerdir. Pi-su vücudun içindeki suyla hemen hemen ay-
n› özellikleri tafl›maktad›r. Dünyadaki belki en basit, ama ayn› zamanda en
yeni keflfedilmifl sudur. “Pi” eski Yunancada “yaflam” demektir. Ayr›ca
“kayna€›na geri dönmek” anlam›n› da tafl›maktad›r. Pi-su vücudun kendi
kendine yenilenme ve iyilefltirme enerjisini ve dengesini art›r›r.  

Bu ferrik demirli (Fe+3) tuzun yüksek enerjiyle seramik bir filtreden geçi-
rilmesi sonucunda Pi-su oluflturulmaktad›r. Pi parças› bir kuantum parça-
c›€›d›r ve elektron, nötron ve protondan daha küçüktür. Pi mesonu (atom
çekirde€inde bulunan ve tedavide kullan›lan çok küçük parçac›klar) pro-
tonlar›n ve nötronlar›n birbirleriyle enerji al›flveriflinde bulunmalar›n›
sa€lar, bu durum da enerji ve elektrik yükünün ortaya ç›kmas›na neden
olur. Ferrik demirin (Fe+3) miktar› (çift de€erli ve üç de€erli ferrite) çok
azd›r.

Geleneksel Pi-su teknolojisinin birçok faydas› vard›r: Suyu kirlilikten
ar›nd›r›r, vücudun ihtiyac› olan do€al minerallerin korunmas›n› sa€lar, su-
yun içinde daha önceden bulunan zararl› maddelerin b›rakt›€›  “haf›za” et-
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kisini siler, hücrelerde bulunan protoplazma (hücrenin ana ö€esi) ile ay-
n› kimyasal yap›ya sahiptir, suyun moleküllerini hücrelerimizden daha ra-
hat geçebilecek küçük parçac›klara ay›r›r, normal sudan daha fazla oksije-
ne (O2) sahiptir ve vücudun sa€l›€› için gerekli olan ideal pH derecesini
(7,4) sa€lar.   

Pi-su hücre kimyam›zla tamamen uyumlu oldu€u ve suyun haf›za etkisini
tamamen sildi€i için, vücut an›nda suyu emer ve hücresel seviyede tama-
men kullanmaya bafllar. Ayr›ca Pi-su hücrelerimizde biriken tehlikeli
maddeleri atmak için normal sudan daha etkilidir. Filtreleme özelli€i de
hücrelerimizin zehirli maddelerden korunmas›n› sa€lar. 

Vücudumuza daha fazla oksijen (O2) tafl›yarak bol oksijenli (O2) bir or-
tam oluflturur, bu da anaerobik organizmalar›n yok edilmesini sa€lar.
Hücrelerin fonksiyonlar›n› gelifltiren ve suyun zehirli maddelerden ar›n-
ma etkisini art›ran çok küçük su parçac›klar› oluflturur. Hücrelerin strese
ve stresli ortamlara karfl› direncini artt›r›r. Suyun pH derecesini dengeler,
vücudun kendi pH derecesi olan 7’ye yak›n bir düzeye getirir. Vücudun
içinde bilgi ak›fl›n› zenginlefltirir. 

Pi-su tar›m alan›nda, sebzelerin kimyasal katk›ya gerek kalmadan daha bü-
yük olarak yetiflmeleri için kullan›lmaktad›r. Örne€in, tekrar yetifltirilmesi
zor olan ›spanak ile deneyler yap›lm›flt›r. Pi-su ile 25 kez tekrar üretim ba-
flar›lm›flt›r. ‹ki ayn› fide/so€an aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›labilir: Pi-su ile
yetifltirilen bitkiler, normal suyla yetifltirilene göre daha sa€l›kl›d›r, daha az
hastal›€a yakalanmakta ve daha yüksek büyüme h›z›na sahiptir. 

Çiftlik hayvanlar› ve di€er hayvanlara içirildi€inde et kalitelerinde bir ar-
t›fl, anaerobik mayalanmada azalma, yumurta üretiminde ve lezzetinde ar-
t›fl kaydedilmifltir.

Medikal kullan›mlar› d›fl›nda Pi-su baflka alanlarda da kullan›lmaktad›r: 

Yemek piflirme: Pi-su ile y›kanan etlerin daha yumuflak olduklar› görül-
müfltür. G›dalar›n lezzeti artt›€› için daha az baharata gereksinim duyul-
maktad›r. Sebze ve meyveleri Pi-su ile y›kamak zehirli maddelerin at›lma-
s›na, sebze ve meyvelerin tazeli€ini daha uzun süre korumas›na yard›mc›
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olmaktad›r (birçok Japon restoran› Pi-su filtre sistemi kullanmaktad›r).
Olgunlaflmam›fl muzlar› otuz dakika Pi-suda bekletirseniz tatl› hale gelme-
leri sa€lan›r.

Çiçek yetifltirme: Bitkileri Pi-su ile sularsan›z renklerinin canland›€›n›,
köklerinin ve yapraklar›n›n kuvvetlendi€ini fark edersiniz.

Evcil hayvanlar: Pi-su içen hayvanlar daha yüksek enerji seviyesine sahip
olurlar. Üzerine bir sprey yard›m›yla Pi-su s›k›l›rsa ya da içirilirse koku
önleyici olarak da ifle yarar. Ayr›ca kürkleri de daha canl› ve temiz olur.

Koku giderici sprey: Pi-su çeflitli bölgelere s›k›ld›€›nda, di€er kimyasal
temizleyicilere gerek kalmaks›z›n kokunun giderildi€i görülür.

Temizlik: Saçlar›n ve ayn› zamanda cildin temizli€ini sa€lar (Pi-su filtre
sistemi Japonya’da birçok güzellik salonunda kullan›lmaktad›r). Ayr›ca
çamafl›rlar›n sararmas›n› da önlemektedir.

Pi-Suyun Karakteristik Özellikleri 

Hayat suyu ile ayn› özelliktedir; çok az miktarda demir (Fe+2) iyonu
eklendi€inde, yaflayan organizmalarda bulunan yaflam s›v›s›na çok benze-
mektedir. Pi teknolojisi su ar›tmaya uyguland›€›nda normal su Pi-suya
dönüflebilmektedir.

Yüksek enerjilidir: Pi-su çok az miktarda demir (Fe+2) iyonu içermektedir.
E€er demir (Fe+2) iyonlar› çok enerji kazand›r›lm›fl duruma ulafl›rsa, ferrik
ferröz (Fe2Fe3) iyonu meydana gelir. Bu flekilde enerji kazand›r›lm›fl
durumda iken demir (Fe+2) iyonlar› belli bir dalga yayarlar (aura). 

Farkl› kaynaklardan al›nm›fl su damlas› auralar›

Pi-seramik suyu Pi-su Musluk suyu 



Yaflam bilgisini haf›zas›nda tutma ve transfer etme yetene€i: Biyolojik ak-
tivite bilgisini kaydeder ve bunun uygulanmas›n› sa€lar. Organik su vücu-
dumuzu hayatta tutar ve bu durum suyun özel yap›s› sayesinde gerçekle-
flir (örne€in, tohum büyüyerek bitki olur, sonra çiçek açar ve yemifl olur).
Tüm bunlar bitkinin DNA’s›nda kodlanm›fl flifreler sayesinde gerçeklefle-
bilmektedir. Organik su haf›zay› ve bilgiyi kontrol etti€i için bu DNA su-
daki bilgiye göre de€iflmektedir.  

Yüksek kapasitede antioksidand›r: Pi-su serbest radikalleri yok etme yete-
ne€i ile yüksek anti-oksidan özelliklerine sahiptir. Biyoenerji sa€lar; örne-
€in, yap›lan bir deneyde Japon bal›€› sadece su ile beslenebilece€i bir kap-
ta kapal› tutulmufl ve sudan ald›€› enerjiyle 30-40 gün yaflam›flt›r. Normal
koflullarda ve normal suda bir Japon bal›€› ancak 3-5 gün dayanabilirdi. 

Pi-su oldukça düflük deoksidan elektrik potansiyeli göstermektedir, bu
yüzden de çok güçlü bir  deoksidasyon kapasitesine sahiptir. Reaktif oksi-
jen türleri sa€l›€›m›z için büyük bir tehdittir ve Pi-su bunu önleyebilmek-
tedir. 

Antioksidan özelli€iyle Pi-su, reaktif oksijen türlerinin verebilece€i zarar-
lar› ortadan kald›rarak yafllanmay› yavafllatmakta ve biyolojik olarak genç-
lefltirici etki yapmaktad›r.
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Suya Pi-su özelli€i katan damlalar

Pi-su oksidasyon testi



Küçük su kümesi: Pi-su ile karfl›laflt›r›ld›€›nda musluk suyunda su küme-
leri daha büyüktür ve hücre taraf›ndan rahatça emilemezler. Bu yüzden
beraberinde tafl›d›klar› besinler de yeterli miktarda hücreye tafl›namaz.
Oysa Pi-su küçük su kümeciklerinden olufltu€u için emilimi ve özümsen-
mesi çok daha kolayd›r. Hücreye çok daha rahat besin temin edebilmek-
te ve at›klar›n at›lmas›n› daha rahat gerçeklefltirmektedir. 

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) metodunda en küçük de€er, en kü-
çük su kümesini göstermektedir. 

Anti-virüs ve anti-bakteri: Pi-su, ferrik ferröz (Fe2Fe3) iyon içerdi€inden
kloru kolayca parçalar ve serbest radikallerin ço€almas›n› önler. Bakteri ve
virüslerin üremelerini engeller, hücreleri kalkan gibi korur.  

Güçlü kan sirkülasyonu: Pi-su kan sirkülasyonunu düzenler, kan hücrele-
rini iyilefltirir, kan› temiz ve taze k›lar, beyindeki kan ak›fl›n› yükseltir ve
kalbin sa€l›kl› atmas›n› sa€lar. 

Güçlü bir ba€›fl›kl›k: Ba€›fl›kl›k sistemini son derece güçlü k›lar, dayan›k-
l›l›€› da art›r›r. 

Güçlü bozulma karfl›t›: Bozulmay›, iltihaplanmay› önler. Dokular›n, hüc-
relerin, organlar›n, k›saca tüm vücudun tazeli€ini (gençli€ini) korur. Ba-
€›rsaklardaki anormal bozulmalar›, bakterilerin yay›lmas›n› önler. Zararl›
bakterileri önler, yararl› bakterilerin tekrar üretilmesini sa€lar. 
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Nükleer manyetik rezonans

500 200        0    +200        -500
Hz                                                 Hz

Musluk su
123 Hz

π (pi)-su
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Zengin oksijen (O2) içeri€i: Pi-su sadece oksijene (O2) de€il ayn› zaman-
da antioksidasyon etkisine sahiptir. Normal su bu iki özelli€i ayn› anda ba-
r›nd›rmamaktad›r. 

Pi-su Deneyleri

Ayn› cins çiçekler, normal suya ve Pi-suya yerlefltirilip bekletilir. Dokuz
gün sonra normal sudaki çiçek solmufl ve art›k çürümeye bafllam›flt›r. An-
cak Pi-sudaki çiçek son derece taze ve canl› görünmektedir, ayr›ca suyu da
kötü kokmamaktad›r. 

Çeflme suyunu Pi-su özelliklerine çeviren su ar›tma sistemleri

Çiçek deneyi

Tortu filtresi

Su küme
boyutlar› ve eklenen

mineraller

π seramik küreleri 8 mm θ
Sa€l›kl› su için aktif filtre maddesi

Beyaz π seramik küreleri 5 mm θ
pi-su dengesini korur

pH ayarlay›c› π seramik küreleri (kurutulmufl mercan) 
alkalinete seviyesini düzenler 
Tortu ve sertlik giderici fitre (reçine)

Kalsium ilaveli π seramik küreleri 5 mm θ
kalisyum minerali ekleyerek suyun alkali olmas›n› sa€lar

Pembe do€al π seramik küreleri 2 mm θ
vücudun ihtiyaç duydu€u suyu do€al mineral
miktar›n› düzenleyerek üretir
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Normal suya ve Pi-suya so€an yerlefltirerek yap›lan deneyde bir ay sonra
görülmüfltür ki, Pi-sudaki so€anlar di€er sudaki so€anlara oranla çok daha
fazla kök vermifl ve fideleri ç›km›flt›r. 

Bu deneyde iki adet yeflil biber kullan›lm›flt›r. Bunlar›n bir tanesi normal
suya, di€eri ise Pi-suya konmufltur. Dokuz günün sonunda normal sudaki
biber çürürken Pi-sudaki biber hâlâ tazedir. Yap›lan bozulma testinde, sol

So€an deneyi

Biber deneyi
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resimdeki çilekler Pi-su ile y›kand›klar› için tazeliklerini uzun süre koruya-
bilmektedirler. Normal suyla y›kanan sa€ resimdeki çilekler ise k›sa süre
içerisinde bozulmaya bafllam›flt›r. 

Pi-Suyun Di€er Sulardan Fark›

Pi-su çevre ve zaman gibi faktörlerden etkilenmeden devaml›l›€›n› sürdü-
rebilmektedir. Di€er su kaynaklar›yla karfl›laflt›r›ld›€›nda, Pi-suyun etkin-
li€ini çok daha uzun bir süre koruyabildi€i görülmektedir. 

1. Dayan›kl›l›k etkisi: Pi-su, çok uzun süreler geçse bile moleküler
yap›s›n› koruyabilmektedir.

2. Pi-su zararl› maddelerle karfl›laflsa bile, yaflayan organizmalar› koruma
gücünden bir fley kaybetmemektedir.

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.wonyong.co.kr/public_html/index.html ve Ph.

D. Shinji Makino’nun yazd›€› The Miracle of Pi-Water ve Pi-Water: The Water of Life

adl› kitaplar.)

Çilek deneyi

Tar›m alan›nda Pi-su deneyi uygulamas›
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Pi-suyunu tedavilerinde kullanarak oldukça baflar›l› sonuçlar alm›fl olan
Dr. Takafumi Tsurumi, Japonya’da bulunan Tsurumi klini€inde hasta-
lar›na yard›mc› olmaktad›r. 

Sa€l›k amaçl› ve evde kullan›mlarda Dr. Takafumi Tsurumi, birçok klinik
anekdot ve çal›flmalar› toparlam›fl, flafl›rt›c› sonuçlar elde etmifltir. Bu so-
nuçlar flöyle s›ralanabilir: 

• Mide kanserinin yok edilmesi, beyin tümörünün küçülmesi, lösemide
iyileflme,

• Ciltte iyileflme, kellikte iyileflme,

• Diyabette iyileflme,

• Hepatitten sonra karaci€er fonksiyonlar›nda geliflme,

• Düflük tansiyon ve kalp rahats›zl›klar›nda geliflme,

• Felç durumunda daha çabuk iyileflme,

• Bafl a€r›s›n›n geçmesi, eklem yerlerindeki sertli€in giderilmesi ve ka-
b›zl›€›n geçmesi,

• Genel sa€l›kta iyileflme,

• Ba€›fl›kl›k sisteminin kuvvetlenmesi (so€uk alg›nl›€› ve gribin ilk afla-
malar›nda Pi-su içimi art›r›lmal›d›r).

(Dr. Takafumi Tsurumi ve klini€i hakk›nda daha fazla bilgi için bkz.
http://www.tsurumiclinic.com/index.html)
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Dr. Takafumi Tsurumi taraf›ndan pi-su kullan›larak iyilefltirilen bir has-
tan›n hikayesi

Dr. Tusurami anlat›yor - Büyük Bir Hastane Taraf›ndan Vazgeçen Bir
Kanser Hastas›

Bayan K klini€imize ilk kez 3 Mart 1993’te gelmifltir. Bize, alt› y›l önce
Hamamatsu flehrinde bulunan büyük bir hastaneye gitti€ini, burada ken-
disine mide ülseri teflhisi kondu€unu belirtti. Ancak mide ülseri de€il mi-
de kanseriydi ve midesinin % 80’inin al›nmas› gerekiyordu. Doktorlar›
Bayan K’n›n gerçek durumunu ona söylememifllerdi. 

Bayan K’n›n, ameliyattan sonra bir y›l geçmesine ra€men, hafif atefl
(37,70C) durumundan flikâyeti devam etmifltir. Bu durum karfl›s›nda has-
tane personeli kanserin lenf sistemine s›çram›fl oldu€una karar vermifltir.
Ancak dört y›l geçmesine ra€men durumu kötüye gitmemifltir. Daha son-
ra transfer kolonunda (yatay kolon - büyük ba€›rsa€›n ya da kolonun dört
bü¬yük bölümünden birisi) bir t›kan›kl›k oldu€u saptanm›fl ve ameliyat
edilmifltir. Bu aflamada da hastaya kanser oldu€u söylenmemifltir.

Bayan K 1992 Temmuz’unda ba€›rsak t›kan›kl›€› nedeniyle hastaneye
tekrar gitmifl ve o günden sonra ifltahs›zl›k ve yorgunluk gibi belirtiler de-
vam etmifltir. Doktorlar kolonuna bakt›klar›nda aç›kça kolon kanseri ol-
du€unu görmüfllerdir. Bayan K’n›n vücudunda yeni bir kanser daha bu-
lunmufltur.

1993 y›l›n›n flubat ay›nda üçüncü kez ba€›rsak t›kan›kl›€› geliflmifltir. Dok-
torlar Bayan K’n›n ailesine, kanserin pankreasa ve inceba€›rsa€a yay›ld›€›-
n› belirtmifllerdir. Hemen ameliyat olmas› gerekiyordu. 6 Mart için hasta-
neden gün al›nm›flt›.

Bayan K klini€imize ilk geldi€inde hasta, psikolojik ve fiziksel olarak zay›f
görünüyordu. Cildi susuzluktan dolay› kuruydu. Depresyondayd› ve iyile-
flebilece€ine dair bir umudu yoktu. 

Geçirdi€i onca ameliyattan sonra bir ameliyat daha geçirirse bunu kald›-
ramayaca€›n› hissettim. Ayr›ca tedavi olamayaca€›na dair olumsuz inan-
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c›n›  ancak kanser oldu€u gerçe€ini ö€rendi€i takdirde yenebilece€i kana-
atindeydim. Bayan K’n›n ailesinden kendisine gerçe€i söyleyebilmek için
izin istedim ve ancak bu sayede iyileflebilece€ini belirttim.

Kanser oldu€unu ö€rendi€inde kendisini daha iyi hisseden Bayan K,
“Gerçe€i ö€rendi€im için rahatlad›m,” dedi. 

Kendisine tedavi yöntemini anlatt›ktan sonra ilk olarak içmesi için
tedavinin bir parças› olan yüksek enerjili Pi-su verdim. 6 Mart’taki ameliy-
at› için hastaneye gitti€inde chech-up’ta t›kan›kl›€›n geçti€i görülmüfl ve
ameliyata gerek kalmad›€› belirtilmiflti. Art›k midesi bulanm›yordu ve
ba€›rsak hareketleri de normale dönmüfltü. H›zl› bir geliflme gösteriyor-
du. ‹yileflece€ine art›k gerçekten inan›yordu.

Son kan ölçümlerinde de€erlerinin normal oldu€u saptanm›flt›r. Art›k
kendisini iyi hissediyor, mide bulant›s›, kusma ve kab›zl›k gibi semptom-
lar yaflam›yordu. ‹yileflti€ini anlamak için biyopsi yapmaya bile gerek
görmedik, çünkü bizim için yaflam kalitesi önemlidir. Kal›nba€›rsa€›n›n
bir bölümünde kanserin halen mevcut oldu€unu biliyoruz, ama bunun
önemli olmad›€›na ve k›sa bir zaman içinde kaybolaca€›na eminiz. ‹nsan
hücrelerinin yenilenmesi üç y›l almaktad›r. Onun hücreleri yenilenmenin
tam ortas›nda. Anjiyografi*, MRI ve X-›fl›nlar› kanserin yay›lmad›€›n›
göstermektedir. Mevcut olanlar ise yavafl yavafl yok olmaktad›r.

Bayan K anlat›yor – “‹yileflti€im Gün Bir Rüya Gibiydi…”

Kolon kanseri oldu€umu ö€rendi€imde 1993 y›l›n›n Mart ay›yd›. Doktor
kanserin büyüdü€ünü, pankreas›ma ve ince ba€›rsa€›ma yay›ld›€›n› söyle-
di. Çekti€im ac›n›n nedeni ise kanserin tüm sindirim sistemime yay›lm›fl
olmas›yd›.

Alt› y›l önce ameliyat oldum ve midemin % 80’inini ald›lar. Bana mide
ülseri oldu€unu söylediler. Ameliyattan sonra iyileflmedim ve a€r›lar›m
devam etti. 

* Anjiyografi; insan vücudundaki tüm damarlar›n, içlerine yüksek yo€unlukta bir mad-
de verilerek grafilerinin çekilmesi anlam›nda kullan›lan genel bir tan›mlamad›r.
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1992 y›l›nda bir ay kadar yatt›m ve ba€›rsa€›mdaki t›kan›kl›kla ilgili çok az
geliflme yaflad›m. 27 fiubat 1993 tarihinde çok kötü bir a€r› ile hastaneye
gittim. Laboratuvar incelemesinden sonra aileme, bana de€il, pankre-
as›mdaki ve inceba€›rsa€›mdaki kanserin büyüdü€ünü söylemifller. Ame-
liyat olmam gerekti€i belirtilmifl, ancak riskli oldu€u eklenmifl.

Ameliyattan bir gün önce, bir tan›d›€›m beni Dr. Tsurumi’ye yönlendirdi.
Dr. Tsurumi kanser oldu€umu teyit etti. “‹yileflemeyece€im” diye düflün-
düm. Ancak kendisiyle konuflunca iyileflme umudumun oldu€unu anla-
d›m. E€er kendisiyle karfl›laflmam›fl olsayd›m, tahmin ediyorum ki flu an-
da hayatta olmazd›m.

Dr. Tsurumi ile konufltuktan sonra tedaviye bafllad›k ve ayn› zamanda
yüksek enerjili Pi-su içmeye de bafllad›m. Tedavim devam ederken kendi-
sine güvendim.

Bafllarda erken kalkmakta zorland›€›m için klini€e gidip gidemeyece€im-
den emin de€ildim. Kendi kendimi gitmek konusunda ikna ettim ve ken-
di arabamla tek bafl›ma klini€e kadar gittim. Pi-su içmeye bafllad›€›mdan
beri kendimi inan›lmaz iyi hissediyordum. 

Dr. Tsurumi’nin öngördü€ü  tedaviye bafllayal› üç buçuk ay oldu. Ba€›r-
sak t›kanmas›yla ilgili herhangi bir a€r› veya semptom yaflam›yorum. Sa€-
l›kl› insanlar gibi normal ve düzenli yemek yiyorum. fiu anda çal›flm›yo-
rum, ama çal›flabilecek enerjiyi kendimde hissediyorum. 
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Dr. Tusurami anlat›yor – “Neredeyse mesanenin al›nmas› gerekiyordu”

Bay F 75 yafl›nda idi. Befl y›l önce üresinde kan oldu€u için hastaneye bafl-
vurmufltur. Kanser olmas›na karfl›n ameliyatla mesanesinin % 25’i al›n-
m›flt›r. ‹ki y›l önce idrar›ndan yine kan gelmeye bafllam›fl, ancak önemli bir
fley olmad›€›n› düflündü€ü için Bay F bu konu ile ilgili hiçbir fley yapma-
m›flt›r. 

fiubat 1993’te idrar›ndaki kan önemli bir problem haline gelmifltir. Hasta-
neye gitmesine ra€men herhangi bir tedavi uygulanmam›flt›r. Bir dizi in-
celemeden sonra ameliyat olmas› gerekti€i sonucuna var›lm›flt›r. Hasta-
neden ç›kan Bay F benim klini€ime gelmifltir. 

Bana ameliyat olmadan iyileflebilece€i umuduyla gelmiflti. Kendisine, ya-
fl›ndan dolay› bu ölçüde büyük bir ameliyattan kesinlikle kaç›nmas› gerek-
ti€ini söyledim. Ürolog olmad›€›m için biyopsi yapamazd›m, ancak hasta-
nede yap›lan biyopside kesinlikle kanser oldu€u anlafl›lm›flt›r. ‹drar›yla
beraber oldukça fazla kan kaybetti€i için biraz da kans›z idi. Doktoru bun-
lar› kendisine hiç söylememiflti. Ben ona bunu aktard›€›mda çok sakin gö-
rünüyordu. Bay F’ye Pi-su ve kan vermeye bafllad›m. 

24 May›s 1993’te yap›lan biyopside kanserin geriledi€i görüldü. Çok az
kanser hücresi bulunmakta idi. 

1994’te yap›lan incelemelerde Bay F’nin tüm sonuçlar› normale döndü-
€ünü göstermifltir.
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Bay F, 75 yafl›nda – Bay Tsurumi taraf›ndan kurtar›lm›flt›r

Befl y›l önce idrar›mdan kan geldi€inde çok flafl›rm›flt›m. Hemen en yak›n-
daki hastaneye koflmufltum. Bana bir çeflit bakterinin enfeksiyona neden
oldu€unu ve bunun için bir fley yapmazsam kansere dönüflebilece€ini söy-
lediler. Bunun üzerine ameliyat oldum ve mesanemin % 25’ini ald›lar.
Kanser oldu€umu bana söylememifllerdi. 

‹ki y›l boyunca kontrollerime devam ettim. Sonra hastaneye gitmeyi b›rak-
t›m, çünkü art›k iyi olaca€›m› düflünüyordum. Ancak, bir süre sonra kan
gelmeye bafllad› ve devam etti. 1992 y›l›n›n sonunda oldukça çok kan gel-
dikten sonra durdu. Bunun üzerine baflka bir hastaneye gittim ve burada
bana mesanemin tamam›n› almalar› gerekti€ini söylediler. K›z kardeflim
durumu ö€rendi€inde Dr. Tsurumi ile görüfltü. Bu flekilde ben de kendisi
ile tan›flt›m. Daha önce hiç Dr. Tsurumi gibi bir doktor ile karfl›laflmam›fl-
t›m, kendisi hastalar›n›n neler hissetti€ini tamamen anlayarak dinliyordu.
Onunla tan›flt›€›m için son derece memnun olmufltum. Bana ameliyat ol-
madan beni kurtarabilece€ini söyleyerek merak etmememi söyledi.

Klini€i ilk ziyaret etti€imde kans›zl›ktan ötürü kendimi zay›f ve güçsüz
hissediyordum. Ancak a€r›m yoktu. Mesanem temizlendikten sonra idra-
r›m pembeye döndü. ‹yileflebilece€imi düflünmeye bafllam›flt›m. 

Dr. Tsurumi bana yüksek enerjili Pi-su vermeye bafllad›; her gün, günde
üç kere on damla. Bir süre sonra miktar› art›rmam› istedi ve zamanla idra-
r›m›n rengi fleffaflaflt›. Arada pembe olan idrar›m›n tekrar fleffaflaflmas› iyi-
leflti€imi düflünmeme neden oluyordu. 

Bazen üzüm büyüklü€ünde kan geliyor. Hastaneden ç›kt›ktan sonra yafla-
d›€›m geliflmeleri düflündü€üm zaman inan›lmaz geliflmeler gösterdi€imi
hissediyorum. Hem de sadece üç ay içerisinde.

(Daha fazla bilgi için bkz. the miracle of Pi-water (Pi-suyun mucizesi) ki-
tab›n› okuyabilirsiniz.)
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Pi-suyun ana özellikleri

Ferik/ferröz tuzuna kozmik enerji dalgalar› ulaflt›€›nda, demir atomunun
çekirdek ve elektron spininde bir de€ifliklik oluflur ve atomun yüksek
enerjili duruma geçmesine neden olur. Bu yüksek enerjili demir atomu
elektromanyetik dalgalar veya auralar yayar. Elektromanyetik dalgalar ve-
ya aura Pi-suyun temelini oluflturur.  

Çekirdek ve elektron spinindeki de€ifliklikler ile bilgi maddeler aras›nda
transfer olabilir. Bu de€ifliklikler ayn› zamanda maddenin haf›za olay›n› ve
dolay›s›yla canl› varl›€›n genetik maddesini de etkiler. Bu prensipten yola
ç›karak Pi-suyun kolayl›kla elektromanyetik alandan etkilenebilece€ini
söyleyebiliriz. 

Ferik/ferröz tuzunun dalgalar›n› alan kozmik enerji nedir? Bu sorunun
yan›t› henüz bulunamam›flt›r. Bilinmeyen enerji dalgalar› genifl evreni
doldurmufl durumdad›r. Geçmifl ça€larda yaflayan birçok kifli bunun var-
l›€›n› iflaret etmifltir.

A€ustos 1991’de 26. Enerji Dönüflümü Mühendisli€i Kongresi Boston’da
yap›ld›. Bu etkinlikte Yenilikçi Enerji Bölümü kurulmufl ve kozmik enerji,
kozmik enerji jeneratörleri gibi konular› içeren otuz sunum gerçeklefltiril-
mifltir.  

Pi-su insanlar›n iyileflmesine nas›l yard›mc› olmaktad›r?

Pi-su özellikle s›kça karfl›lafl›lan hastal›klara karfl› etkindir. Bu nedenle
gün geçtikçe daha fazla doktor taraf›ndan tedavi amaçl› olarak kullan›l-
maktad›r. 

Günümüz bilimi, insanlara Pi-suyun etkilerini kan›tlayabilmek için man-
t›kl› bir aç›klamaya (yani tam olarak nas›l çal›flt›€›n›n bilimsel aç›klamas›-
na) ihtiyaç duymaktad›r. Bu nedenle, Biyoenerji Sistemlerinin Araflt›r›l-
mas› ve Yay›lmas› Derne€i (Derne€in baflkan›: Marianna Üniversitesi,
T›p Fakültesi Fahri Profesörü Dr. Noboru Ijima’d›r) kurulmufltur. Bu
dernek, Pi-suyla ilgili yap›lan araflt›rmalar› tüm dünyaya aç›klamay› amaç-
lam›flt›r.     



Bu grup taraf›ndan yürütülen araflt›rmalarda Pi-su ile ilgili çok önemli bil-
gilere rastlanm›flt›r. Bu durumu aç›klayabilmek için öncelikle Pi-suyun
ola€anüstü kalsiyum antigonizmini* aç›klamak gerekmektedir. 

Kalsiyumun vücuttaki görevi nedir? Muhtemelen akl›n›za ilk olarak ke-
miklerdeki ve difllerdeki rolü gelmektedir. Vücutta bulunan kalsiyumun
büyük bir k›sm› kemiklerde ve difllerdedir. Ancak, kalsiyum bunun d›fl›n-
da insan vücudunun fiziksel fonksiyonuyla ilgili çok önemli bir rolü üst-
lenmifltir. 

Örne€in, kan›n içinde mikroskobik miktarda da€›l›r ve p›ht›laflt›r›c› olarak
görev yapar. E€er vücutta kalsiyum yoksa kan p›ht›laflamaz. Kandaki kal-
siyum miktar› tüm vücuttaki miktar›n on binde biri kadard›r. Ayr›ca kalsi-
yum hücrenin aktivitesini de destekler. E€er kalsiyum olmazsa hücrenin
içsel bilgi aktar›m›nda önemli kopmalar olabilir. 

Ancak, kalsiyumun eksikli€i gibi fazla olmas›n›n da önemli baz› sak›ncala-
r› bulunmaktad›r. Örne€in kanserli hücrelerde çok miktarda kalsiyum bu-
lundu€u bilinir. Kanser ayn› zamanda carcinoma (karsinom) olarak da bi-
linir ve hücrede kontrolsüz kalsiyum anlam›na gelir. 

Hücrede fazla kalsiyum olmas› sadece kansere neden olmaz, ayn› zaman-
da hücrenin strese girmesine ve hatta ölmesine neden olur. Pi-su hücre-
nin fazla kalsiyum almas›n› engelleyerek bir antigonist olarak davran›r.
Böylece kalsiyum normal seviyede kal›r. Ayr›ca daha önce de belirtildi€i
gibi, Pi-su aktif oksijeni yok etme ve ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirme ifl-
levlerine de sahiptir. 

Pi-suyun yukar›da anlat›lan baz› özellikleri, onun insanlar›n iyileflmeleri-
ne nas›l yard›mc› oldu€unu aç›klamaktad›r.

Pi-su hakk›ndaki araflt›rmalar›m›za devam etmekteyiz. Bu konu daha son-
ra bir kitapta ayr›ca ele al›nacakt›r.  
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* Antigonist: (fizyoloji) Bir maddenin, fenomenin ya da sistemin etkisine karfl› koyan,
karfl› etki gösteren, engelleyen ya da tersi yönde etki yapan etken (madde, ilaç, feno-
men, kas vb.) 
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Yüksek enerjili Pi-su içen kiflilerde görülen geliflmeler ve yan etkileri

SSeemmppttoomm KKiiflflii
ssaayy››ss››

DDuurruummuu ÇÇookk
eettkkiillii EEttkkiillii YYaann 

EEttkkiissiiCCiiddddii OOrrttaa HHaaffiiff 

Psikolojik kaynakl› 1 1 1 Yok 

Bafl dönmesi 1 1 1 Yok

Konuflma bozuklu€u 1 1 1 Yok

‹drara ç›kma bozuklu€u 1 1 1 Yok

Kar›n rahats›zl›€› 3 3 3 Yok

Kayg›s›zl›k 1 1 1 Yok

Sinir hastal›€› (nevroz) 1 1 1 Yok

Gö€üs anjini 1 1 1 Yok

‹shal 1 1 1 Yok

Ast›m 2 2 2 Yok

Menopoz 1 1 1 Yok

Eklem iltihab› 15 12 1 2 14 1 Yok

Bel a€r›s› 5 4 1 4 1 Yok

Sinir a€r›s› 4 3 1 4 1 Yok

Yürüme güçlü€ü 7 6 1 6 Yok

Çal›flamamak 7 7 7 Yok

Omuzlar›n› hareket ettirmede
s›n›rlanma 4 2 2 4 Yok

Yorgunluk 2 2 2 Yok

Ciddi anlamda donmak 4 4 4 Yok

Ciddi anlamda uykusuzluk 5 5 5 Yok

Kab›zl›k 3 3 3 Yok

Hemoroit 2 2 2 Yok

Kan flekeri 5 5 5 Yok
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Su, Bilgi ve Haf›za
Suyun Haf›zas›

Su m›knat›s ile iflleme tabi tutuldu€unda yüklendi€i bilgileri, manyetik
alandan ç›kt›€›nda bile tafl›maya devam eder. Bu suyun haf›zas› oldu€u-
nun aç›k bir kan›t›d›r. 

1988 y›l›nda yay›nlanan “Human Basophil Degranulation Triggered by
Very Dilute Antiserum against IgE” (“‹yi Seyreltilmifl IgE’ye (Immunog-
lobulin E)* Karfl› Anti-serum ile ‹nsan Bazofil Degranülasyonunu Tetik-
lemek”), bafll›kl› makale büyük yank› uyand›rm›fl ve bilim dünyas›n› alt
üst etmifltir. Suyun bir haf›zas› oldu€unu anlatan bu makale, bilim insan-
lar› taraf›ndan fizik kanunlar›yla aç›klanamamaktad›r. 

Dr. Jacques Benveniste, suyun haf›zas› oldu€unu kan›tlamak için suyu o
kadar çok seyreltmifltir ki, bu durumu flu örnekle aç›klam›flt›r: “Suyu
10120 defa seyreltmek okyanusa bir fincan çay dökmek gibidir.” 

Dr. Benveniste’nin araflt›rmalar› büyük tart›flmalara neden olmufl ve arafl-
t›rma sonuçlar› elinden al›narak 1993 y›l›nda ayn› araflt›rmay› tekrar yap-
mas› istenmifltir.

Ayn› dönemde Londra Üniversitesi taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarda ve
Dr. Roberfroid taraf›ndan 2001 Mart ay›nda yönetilen ba€›ms›z bir arafl-

Dr. Benveniste

* Parazit enfeksiyonlar› ve alerjik reaksiyonlar s›ras›nda mast hücreleri ve bazofil hüc-
relerinin yüzeyine yap›flarak bu hücrelerin baflta histamin olmak üzere çeflitli kimya-
sal maddeler salg›lamalar›n› uyaran antikorlar..



t›rma grubunun çal›flmalar›nda Dr. Benveniste ile ayn› sonuçlara ulafl›l-
m›flt›r. 

Dr. Jacques Benveniste’nin suyun haf›zas› oldu€unu kan›tlamak için yap-
t›€› deney k›saca flöyle özetlenebilir: Frans›z bilim insan› Dr. Jacques Ben-
veniste, araflt›rmalar›nda DNA hücrelerinin belli bir frekansta ›fl›k yayd›-
€›n›, farkl› hücrelerin farkl› titreflme frekanslar›n›n oldu€unu görmüfltür.
Benveniste, farkl› titreflimdeki iki hücrenin yan yana getirildiklerinde yeni
bir frekans oluflturup bu frekansta birlikte titreflmeye bafllad›klar›n› ve
elektromanyetik dalgalarla bir ça€layan yarat›p ›fl›k h›z›nda yolculuk ettik-
lerini keflfetmifltir. 1980'lerde bafllatt›€› çal›flmalar›n›n sonuçlar› ona, su-
yun haf›zas› oldu€unu göstermifltir. Suya bir madde ekleyen Dr. Benve-
niste, onu bir milyon kez suland›r›p özel bir aletle afl›r› h›zda kar›flt›rd›€›n-
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da bu maddenin yok olaca€›n› düflünmüfltür. Sonucun bekledi€i gibi ol-
mad›€›n›, o maddenin hâlâ suda mevcut oldu€unu görünce, ekledi€i mad-
deyi milyonlarca kez daha suland›rarak araflt›rmaya devam etmifltir. An-
cak ne kadar suland›r›rsa suland›rs›n, suyun içine en baflta eklenmifl olan
maddenin yok edilemedi€ini görmüfltür. Bu durumda suyun yüklenen
maddeyi bir flekilde haf›zaya kaydetti€i sonucuna varm›flt›r. Bir baflka de-
neyde ise suya bir zehir yerine sadece o zehrin frekans›n› yükleyen Benve-
niste, suyun sanki zehrin kendisi eklenmifl gibi içine konan sinekleri öl-
dürdü€ünü tespit etmifltir.

Unutulmamal›d›r ki, insan bedeninin yaklafl›k % 70'i sudan oluflmaktad›r.
Düflüncelerimiz ve konufltuklar›m›z bedenimizdeki suya kaydedilir ve o
kalitede yaflar›z. fieklimizi, sa€l›€›m›z› ve hayat›m›z› biz olufltururuz. Ya-
flam frekanslar›n uyumu, birleflmesi, çat›flmas›, iç içe geçmesi, afla€›-yuka-
r›, sa€a-sola, z›t yönlere dalgalanmas›yla flekillenen bir enerji dans›d›r. 

Homeopati: Homeopati 18. yüzy›lda Alman doktor Samuel Hahne-
mann’›n çal›flmalar›yla bafllam›flt›r. Dr. Benveniste’nin 1980’lerde yapm›fl
oldu€u çal›flmalar, homeopati konusunda yap›lm›fl bilimsel çal›flmalar›n
en önemlilerinin bafl›nda gelmektedir.

Homeopati iyilefltirme metodu, hastada en belirgin semptomlara sebep
olan maddeden eser miktar› hastan›n veritaban›na tan›tmak esas›na dayan-
maktad›r. 

“Benzeri benzer ile tedavi,” homeopatinin temel yasas›d›r. Buna göre,
herhangi bir madde sa€l›kl› bir kiflide hastal›k belirtileri oluflmas›na yol
aç›yorsa, ayn› hastal›k belirtilerini gösteren bir hasta o maddeyle (birçok
kez seyreltildikten sonra) tedavi de edilebilir. 

Bu yöntem ‹ngiltere ve Almanya’da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. An-
cak Asya ve Kore’de “zehirle tedavi etme yöntemi” olarak bilinmektedir.

Geçen on y›lda homeopatinin etkileri üzerine üç yüze yak›n farkl› araflt›r-
ma yap›lm›flt›r. 

Daha fazla bilgi için bkz. www.homeopati-istanbul.com
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Japon Bilim Adam› Dr. Kawada Kaoru’nun Suyun Haf›zas›n›

Görüntülemek ‹çin Yapt›€› Çal›flmalar

Dr. Kawada Kaoru son zamanlarda çok kolay bir yöntemle çekti€i suyun
resmini bilim dünyas›na tan›tm›flt›r. Bu yöntemde, likit nitrojen (N) tara-
f›ndan an›nda dondurulan suyun resmi elektro-mikroskopla çekilmektedir. 

Barda€›n içindeki moleküllerin diziliflleri gözlemlendi€inde, kristal yap›-
s›ndan uzak bir diziliflin olufltu€unu görmek mümkündür.   

Dr. Kawada Kaoru elektro-mikroskopla çekti€i sulardaki su kümelerini de
gözlemleyebilmifltir. Bulut fleklindeki su kümesinin çap› 1000 Å’dur (1 Å
= 10-10m). Orta ölçekli su kümesi 200 Å, küçük ölçekli su kümesi ise 20
Å’d›r.

Japon Araflt›rmac› Masaru Emoto’nun Suyun Haf›zas›n› 

Görüntülemek ‹çin Yapt›€› Çal›flmalar

Suyun haf›zas› oldu€unu kan›tlayan önemli çal›flmalar yapan bir di€er
araflt›rmac› Masaru Emoto’dur. Emoto 1993 y›l›nda bafllad›€› araflt›rmala-
r›n›n sonunda, düflünce ve duygular›n suyun fizik realitesini etkiledi€i ger-
çe€ini kan›tlam›flt›r. Emoto'ya göre, ayn› yerden al›nan su örneklerine ya-
z›l› ve sözlü olarak ya da müzik yoluyla de€iflik niyetler, düflünceler yön-
lendirildi€i ve odaklan›ld›€› zaman “su kendi ifadesini de€ifltirmektedir.”

Suyun Gizli Mesaj›, Suyun Bilinmeyen Gücü ve Sudaki Mucize 
adl› kitaplar›n kapaklar›
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Kendisi su kristallerinin foto€raf›n› çekmekle kalmay›p aradaki fark› da
çok aç›k bir flekilde göstermifltir (daha fazla bilgi için bkz. Masaru Emoto,
Suyun Gizli Mesaj›). 

Emoto’nun foto€raf›n› çekerek gün ›fl›€›na ç›kard›€› gerçek asl›nda ›fl›k
enerjisidir. Bu enerji suya yap›lan müdahalelere göre de€iflmektedir. Ör-
ne€in, tekno-müzik dinletilen ya da hakarete u€rayan su molekülleri ara-
s›nda saklanan ›fl›k enerjisini kaybederken, teflekkür edilen ve güzel müzik
dinletilen su molekülleri çevrelerinden daha fazla enerji toplayabilmekte
ve çok güzel alt›gen su kristalleri meydana getirebilmektedir. 

Tokyo (Japonya) musluk suyu Lourdes suyu

Zemzem suyu  

Dua edilmeden önce ve sonra Fujiware Baraj›’ndan al›nan suyun kristalleri
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Genelde Hastal›klar›n Sebebi Kayg›lard›r

Masaru Emoto’nun di€er bir önemli araflt›rmas› sa€l›€›m›z ile psikolojimiz
aras›ndaki yak›n iliflkiyi ortaya koymaktad›r. Psikolojik durumumuz biyo-
lojik sa€l›€›m›z›, vücudumuzun çal›flma biçimini derinden etkilemektedir.
Bu nedenle hastal›klar›n ço€u ayn› zamanda psikolojik kökenlidir. Bu has-
tal›klara kanser de dahildir. Bugün psikolojik bask›lar, özellikle de toplum-
sal bask›lar, neredeyse toplumsal boyutta hastal›klara yol açabilmektedir.

Emoto çal›flmalar› s›ras›nda sa€l›k ve psikoloji aras›ndaki iliflkiyi gözlem-
lemifltir. Gözlemleri s›ras›nda insanlar› hasta eden birçok ortak özellikler
dikkatini çekmifl ve insan vücudunda etkilenen bölge ve duygular aras›n-
daki yak›n ilintiyi keflfetmifltir.

Emoto 1995 y›l›nda yüz insan ile hado (yaflam enerjisi) incelemesini sür-
dürmüfltür. Burada insanlar›n genel olarak ortak duygular›ndaki hadolar›-
n› (stres, kayg›, bask›, h›rç›nl›k, flaflk›nl›k ve afl›r› korkuyu da içeren 38
özellik) ölçmüfl ve her duygunun vücudun hangi bölgesinde bir yank›lan-
ma yarataca€›n› kontrol etmifltir.

Örne€in, stres alt›ndaki bir kiflinin ba€›rsaklar›yla ilgili problemleri oldu-
€unu görmüfltür. Kayg›n›n genellikle boyun sinirlerinde, h›rç›nl›€›n oto-
nom sinir sisteminin parasempatik bölümünde, afl›r› kayg›n›n böbrekler-
de, endiflenin ise öncelikle midede kendini gösterdi€i sonucuna varm›flt›r.

“Seni Aptal” (Japonca) 

“Teflekkür ederim” (Japonca)
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KKaayygg››--hhaassttaall››kk iilliiflflkkiissii
DDuuyygguussaall hhaassttaall››kkllaarr››nn
eettkkiilleeddii€€ii aannaa oorrggaannllaarr YYaaflflaamm eenneerrjjiissii hhaassttaall››€€››

Stres Ba€›rsak Haz›ms›zl›k
Kayg› Boyun sinirleri Gergin omuzlar
H›rç›nl›k Parasempatik sinir Uykusuzluk
fiaflk›nl›k Otonom sinir Bel a€r›s›
Afl›r› korku Böbrekler Böbrek hastal›klar›
Endifle Mide Sindirim güçlü€ü
K›zg›nl›k Karaci€er Hepatit
Kayg›s›zl›k Omurga Dayanma gücünde zay›flama
Sab›rs›zl›k Pankreas fieker hastal›€›
Yaln›zl›k Hipokampüs* ‹htiyarl›k bunamas›
Hüzün Kan Lösemi
Kin Deri Deride doku kayb› 

DDuuyygguullaarr›› yyookk eettmmee
Stres Rahatlama
Kayg› Rahatl›k
H›rç›nl›k Sakinlik
fiaflk›nl›k Lütuf
Afl›r› korku Huzur
Endifle Ferahlama
K›zg›nl›k Sevecenlik
Kayg›s›zl›k Tutku
Sab›rs›zl›k Tolerans
Yaln›zl›k Memnuniyet
Hüzün Keyif
Kin Minnettarl›k

* Hipokampüs: Beyinde bellek ile ilgili görev yapan bölüm. 
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* Kineziyoloji: Fizyolojik ve tedavisel yönden insan vücudunun hareketlerinin ince-
lenmesi.

‹laçlar ve Psikoloji Aras›ndaki ‹lginç Gerçek

T›p alan›nda “yalanc› ilaç” teriminden s›kça bahsedilmektedir. ‹laç firma-
lar› ve t›p doktorlar› beraber çal›flarak yeni ilaçlar›n verimlili€ini test eder-
ler. Yürütülen çal›flmalarda hastalar iki gruba ayr›l›r. ‹lk gruba yeni ilaç ve-
rilir, di€er gruba da yeni ilaç verildi€i söylenir ama asl›nda “yalanc› ilaç”
(ilaç olmayan, genellikle basit vitaminler) verilmifltir. 

‹laçlar›n etkinli€ini gösterebilecek kadar zaman geçtikten sonra iki grup-
taki iyileflme durumu incelenir. Genelde iki grupta da iyileflmeler görülür.
Birinci gruptakilerin iyileflmeleri anlafl›l›r bir durumdur, çünkü gerçek ila-
c› kullanm›fllard›r. Ancak yalanc› ilac› alan gruptaki insanlar›n birço€u da
iyileflme göstermifltir. Tabii ki, gerçek ilac› alanlar›n iyileflme derecesi ya-
lanc› ilaç grubundan daha fazlad›r. Modern t›p dünyas› yalanc› ilac› kulla-
nan grubun nas›l iyileflti€ini hâlâ tam olarak aç›klayamamaktad›r. 

LifeLine Tekni€i

Su kristallerinin foto€raf›n› çekerek yeni bir ç›€›r açan Masaru Emoto’nun
çal›flmalar›ndan etkilenen Alman doktor Darren R. Weissman, bu alanda,
“LifeLine” ad›n› verdi€i yeni bir teknik gelifltirmifltir. 

Dr. Weissman LifeLine tekni€ini, birbiriyle ba€lant›l› on dört do€al iyilefl-
tirme yöntemini ve eski Çin ve ayurveda insan bilimleri t›bb›n›n yan› s›ra
uzun süren deneyimlerini, doküman araflt›rmalar›n› ve biyomedikal (bi-
yolojik bilimlerle tedavi aras›ndaki iliflkiyi inceleyen bilim dal›) aç›klama-
lar› bir araya getirerek gelifltirmifltir. LifeLine pratisyen hekimi kineziyolo-
ji* refleksi (kas testi) sayesinde bilinçalt›nda hapsolmufl duygular›n aç›€a
ç›kmas›n› sa€lar. Böylece vücutta çekirdek düzeyde iyileflme sa€lan›r. Bir-
kaç sa€l›kl› yaflam seçene€iyle birlikte –suyun miktar›, kalitesi ve frekans›,
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g›da, dinlenme, egzersiz ve kendi gücünü kabul etmek gibi– LifeLine tek-
ni€i, insanlar›n bilinçli yaflam›n gücünün fark›na varmalar›n› sa€lar.   

K›saca belirtmek gerekirse, LifeLine tekni€i düflünce gücümüzü, hisleri-
mizi ve seçeneklerimizi sürekli olarak bir araya getiren bir tekniktir. 

E€er kifli her fleyi bir f›rsat olarak görür ve buna inan›rsa, ne kadar zor olur-
sa olsun, zihni bu pozitif düflünceleri vücudundaki suya iletir; böylece en
küçük yap› birimi olan hücrelerdeki su bilgilendirilmifl olur. 

LifeLine tekni€inin suyun iyilefltirici gücünü kullanarak insanlara flifa, iç
huzuru ve çevreyle uyumlu olma gücünü vermektedir.

LifeLine tekni€inin aktar›m prensibi flu esasa dayan›r: 

1. Duygular enerjiye iletilir, 

2. Enerji hareketi do€urur,

3. Hareket de€iflikliliktir,

4. De€ifliklik hayat›n özüdür. 
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LifeLine Kan Hücreleri Analizi

Kan›n yaklafl›k % 90’› sudan oluflur ve k›rm›z› kan hücreleri vücuttaki tüm
hücrelere oksijen (O2) tafl›mak konusunda çok önemli bir görevi yerine
getirir. 
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Önceki Kan Hücreleri Sonraki Kan Hücreleri

K›rm›z› kan hücreleri birbiri üzerine y›€›ld›€›
zaman Rouleaux ad› verilen flekil oluflur. K›r-
m›z› kan hücreleri vücudun her bölgesine ok-
sijen (O2) tafl›rlar, ancak Rouleaux fleklinin
oluflumu bunu engellemektedir. 

K›rm›z› kan hücreleri özgürce dolaflabildik-
leri için vücuda rahatça oksijen (O2) tafl›ya-
bilmektedirler. 

Migrenden dolay› bafl› a€r›yan 9  yafl›ndaki
bir erkek çocu€unun kan hücreleri

Ebeveynlerinin boflanmas›na duydu€u öfke-
yi LifeLine tekni€ini özümseyerek yenmifltir. 

Gö€üs kanseri teflhisi konmufl 41 yafl›ndaki
bir kad›n›n kan hücreleri

Eflinin duygusal ve sözlü tacizlerinden
dolay› yaflad›€› depresyonu LifeLine tekni€i-
ni özümseyerek yenmifltir. 

Reflü semptomlar› olan 42 yafl›ndaki bir
erke€in kan hücreleri

Ailevi durumundan ötürü duydu€u utanc›
LifeLine tekni€ini özümseyerek yenmifltir. 

Kan Hücrelerinin Karfl›laflt›rma Tablosu
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Buzul ve Deniz Alt› Sular›n›n Haf›zlar›

Buzul Sular› ve Haf›zalar›: Suyun hidrolojik olarak çevrimini tamamlama-
s› havan›n ›s›s›na, yeryüzünün bitki örtüsüne ve suyun pompalarla yeryü-
züne ç›kar›lmas›na ba€l› olarak 10-100 y›l aras›nda de€iflmektedir. Dola-
y›s›yla bugün içti€imiz suyun haf›zas›nda yüzy›l önceki bilgiler bulunmak-
tad›r. Asl›nda günümüzde, Sanayi Devrimiyle birlikte artan kirlilik yüzün-
den haf›zas› negatif bilgilerle dolu sular› içmekteyiz. Oysa buzul sular›
yüzlerce y›l öncesinde oluflmufltur ve kirli bir ortamla çok az temas ettik-
leri tahmin edilmektedir. Bu yüzden haf›zalar› negatif bilgiler tafl›mamak-
ta ve içildi€inde insana sa€l›k kazand›rmaktad›r. Ayr›ca buzun eridikten
sonra da kristal yap›s›n› korumaya devam etti€i bilinmektedir. Alt›gen
olan yap› içildi€inde, di€er sular gibi vücutta tekrar yap›land›r›lmas› ge-
rekmedi€i için fazladan enerji harcamas›na ihtiyaç duymaz ve besinlerin
vücuda al›nmas›, at›klar›n vücuttan at›lmas› daha verimli bir flekilde ger-
çekleflir.

Deniz alt›ndan içme suyu elde edilmesi: Denizin yüzlerce metre alt›ndan
ç›kart›lan su binlerce y›l önce Greenland yak›nlar›ndaki buz da€lar›n›n
erimesiyle oluflmufltur. Eriyen suyun ›s›s›n›n ve tuzluluk oran›n›n deniz
suyundan daha farkl› olmas›, bu suyun denizde ayr› tutulmas›na ve okya-
nusun dibine çökmesine neden olmufltur. 

Haf›zas› temiz fliflelenmifl deniz alt› sular›
Fine waters kitab›n›n

kapa€›
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Günümüzde deniz alt› suyunun tercih edilmesindeki en önemli etken kir-
lili€e maruz kalmamas› ve binlerce y›l öncesinden geliyor olmas›d›r, yani
haf›zas› temizdir ve kirlilik frekans› bulunmamaktad›r. Ayr›ca mineral aç›-
s›ndan oldukça zengin olan bu sular patojen içermemektedir. Deniz alt›
suyunun içme suyu ve ilaç sektörlerinde kullan›lmas› bu nedenle oldukça
yayg›nlaflmaktad›r. 

Denizlerin alt›ndaki kara ve kayalar›n diplerinde önemli miktarda tatl› ve
temiz su bulunmaktad›r. Gelecekte en temiz su kaynaklar› buralardan ve
buzullardan temin edilecektir. Örne€in, Hawai’de, deniz alt›ndan 914 m
afla€›dan elde edilen temiz ve zengin mineralli suyun litresi yaklafl›k elli
dolara sat›lmaktad›r.

(Konu hakk›nda daha fazla bilgi için Bir damla su III adl› kitaba ve
www.finewaters.com web adresine bak›n›z).

Belçika’da bulunan ve sadece fliflelenmifl özel içme sular› satan su dükkan›
Ali Polat 2010 Temmuz ay›nda Avrupa’ya düzenledi€i bir seyahatinde buray› ziyaret

etmifltir.

ˆ
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Suya Bilgi Kopyalama Yöntemiyle Hastal›klar› Tedavi Etmesi

Bilgi, Latince “informatin” sözcü€ünden gelmekte ve “form verme” ya da
“bir hizaya sokma” anlam›n› tafl›maktad›r. Atomdan küçük parçac›klar,
bilgiyi oluflturan enerjinin organize olmufl nicelikleridir. Kristalin düzen-
lenmifl yap›s› bilgidir. Yaflayan en karmafl›k yap›lar da dahil, tüm varl›klar
bilgidir. Bizim hayatta olmam›z› ve ifllem görmemizi sa€layan, vücudu-
muzdaki genler, hormonlar, nörotransmitterler* ve ba€›fl›kl›k sistemi ara-
s›ndaki bilgi al›flveriflidir.

Kendimizi ne kadar bütünün bir parças› hissedersek o kadar bilgi al›r›z ve
dünya da bize o kadar anlaml› gelir. Böyle de€erlendirildi€inde, s›n›rs›z
kaynaktan gelen aral›ks›z bilgiden dolay› her fley ile ba€lant›l› oldu€umuz
düflünülebilir. 

* Nörotransmitterler: Nöronlar aras›nda ya da bir nöron ile baflka bir tür hücre ara-
s›nda iletiflimi sa€layan kimyasallar.
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Dr. Won H. Kim’in Suya Bilgi Yüklemesi

MineQ mineral kartuflunu (suyu mineralce zengin, alkali suya dönüfltü-
ren kartufl) gelifltiren Dr. Won H. Kim’in araflt›rmalar›na bafllamas›n›n ar-
d›nda son derece kiflisel bir gerekçe bulunmaktad›r.

Dr. Won Kim’in k›z› yedi yafl›ndayken hipofiz* bezinde bir tümör oldu€u
için ameliyat olmufltur. Bu ameliyatta k›z›n hipofizi de al›nm›flt›r. Bu ne-
denle vücudun üretemedi€i büyüme, östrojen, tiroid, steroid** ve vazop-
resin hormonlar›n› d›flar›dan almak zorunda kalm›flt›r.

Dr. Won Kim, k›z›n›n bu durumundan etkilenerek vazopresin hormon
bilgilerini içme suyuna kopyalayarak k›z›n›n, vücudunun üretemedi€i
hormonlar› do€al yollarla yerine koymas›na yard›mc› olmufltur. 

K›z›n›n ergenlik ça€›nda boyunun uzamamas› üzerine de büyüme hor-
monlar›n› suya kopyalayarak onun uzamas›na yard›mc› olmufltur.

Water of Life, A Cure for Our Body adl› kitab›n da yazar› olan Koreli su
uzman› Prof. Won H. Kim, Yonsei Üniversitesi Wonju T›p Fakültesi Bi-
yokimya Bölümü’nde çal›flmaktad›r. Suyun hayat oldu€u inanc›ndan yo-

* Vücudun uzun dönemli büyüme, günlük fonksiyonlar ve üretkenlik yetenekleri ile
iliflkili olarak bir kontrol merkezi gibi çal›fl›r.

* * En önemli steroid bileflikleri aras›nda safra asitlerini, erkek ve difli seks hormonlar›-
n›, adrenal bezi korteks hormonlar›n› sayabiliriz.

Dr. Won Kim

Dr. Won Kim’in Water of Life
kitap kapa€›
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la ç›kan Prof. Won H. Kim, “mineQ” ismini verdi€i do€al mineral kar›fl›-
m›n› gelifltirmifltir. K›z›n› iyilefltirebilmek için do€al hormon gibi ifllev gö-
rebilecek hormon içeren su için araflt›rmalar›na bafllam›flt›r. MineQ, ad›-
n›, “Do€al Mineral Kar›fl›m›”ndan alm›flt›r. Dr. Kim, araflt›rmalar› sonu-
cunda, Bat› t›p bilimi duyarl›l›€› ile alkali su üreten ve do€al mineral saye-
sinde iyileflme enerjisi kazand›ran mineQ ürününü gelifltirmifltir. MineQ
kartuflu do€al minerallerin bileflimini içeren bir cihazd›r. Dr. Kim’in arafl-
t›rmalar›, suya protein yap›s›, gen düzenleme ve üstün-bilimsel enerji kat-
ma konular›n› kapsamaktad›r. 

Dr. Kim, biyo-bilgi analiz yöntemini kullanarak Dr. Benveniste’nin yapt›-
€› deneylerin benzerlerini yapm›flt›r. Önce C vitaminini seyreltmifl ve so-
nuçta C vitamin konsantresinin seyreltilmesinin biyo-bilgi de€erini azalt-
mad›€›n› görmüfltür.

Biyo-bilgi metoduyla yap›lan baflka bir deneyde insülin bilgisi tafl›yan su-
yu farelere içiren Dr. Kim, bu farelerin kan flekerlerinin düfltü€ünü göz-
lemlemifltir.

Bu araflt›rmalar› sonucunda Dr. Kim, hormon bilgisi içeren sular›n, t›bbi
ilaçlar gibi yan etkileri olmad›€› için, gelece€in alternatif tedavi yöntemi
olaca€›n› görmüfltür. 

‹yi Enerjiye Sahip Su S›rad›fl›d›r 

K›z› için hormonlu su üretirken önce elektroliz yöntemini kullanan Prof.
Dr. Kim daha sonra bunun iyi enerji iletmedi€ini ve sürecin yanl›fl oldu-
€unu fark etmifltir. Elektroliz yönteminin oluflturdu€u bu iki sorunu çöz-
mek için öncelikle girdap yöntemini kullanm›fl ve özel mineral bileflimini

Dr. Won Kim ve k›z›
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(mineQ) gelifltirmifltir. Bu özel mineral bileflimi mineQ sayesinde hidro-
jen (H) suda erimekte, dolay›s›yla suyun yap›s› s›k›laflmakta, süreç h›zlan-
makta ve bu sayede ROT’a (reaktif oksijen türleri) karfl› onar›m gücü art-
maktad›r.   

Mine Q ‹le Yap›lan Çal›flmalar

Anti-kanser (kanser s›çramas›n› önleme) etkisi: Önce deri kanseri hücre-
leri laboratuvar farelerine enjekte edilmifltir. Daha sonra bu farelere mi-
neQ ve normal musluk suyu verilmifltir. Ancak farelerin mineralli alkali su
tüketiminin normal su tüketimine oranla daha fazla oldu€u gözlemlen-
mifltir.  

Yirmi gün sonra fareler aras›nda karfl›laflt›rma yap›l›nca mineQ suyu içen
farelerin tümörlerinin, normal su içen farelerinkine oranla, daha yavafl ge-
lifltikleri gözlemlenmifltir.

Normal su içen fareler ortalama 36 gün yaflarken mineQ suyu içen farele-
rin ortalama 45 gün yaflad›klar› görülmüfltür. Bu oran anti-kanser ilaçlar›
kullan›ld›€›nda görülen etkiden daha az de€ildir.

Kanser kolonileri 

Normal su ve mineQ suyu içen 
farelerdeki tümör boyutlar›

MineQ suyu içen farenin (sol) tümör boyutu

Normal suyu içen farenin (sa€) tümör boyutu

Normal su

MineQ suyu
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Antioksidan etki reaktif oksijen türlerini (ROT) azalt›r: MineQ düflük
ORP’li oldu€u için vücuttaki reaktif oksijen türlerini giderici bir etki yap-
maktad›r. 

Prof. Kim, deri kanseri enjekte etti€i farelerin mineQ içtikten sonraki re-
aktif oksijen türleri miktar›n› ölçmüfltür. Deri kanseri enjekte edilmifl fare-
lerin bir grubuna yirmi gün boyunca mineQ suyu, di€erine ise normal
musluk suyu verilerek vücutlar›ndaki reaktif oksijen türleri miktar›na ba-
k›lm›flt›r. 

MineQ içen farelerin akci€er, karaci€er ve böbreklerindeki ROT miktar›
normal su içen farelere oranla önemli ölçüde azalm›flt›r. 

Ba€›fl›kl›€› art›rma: Prof. Kim, mineQ suyunu içen kanserli farelerin ba€›-
fl›kl›k sistemlerini de gözlemlemifl ve alkali su içen farelerde ba€›fl›kl›€›
güçlendiren maddeleri gözlemlemifltir. 
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Uzun dönemde normal su ile mineQ suyu içen farelerin aktif oksijen ölçümü
karfl›laflt›rma tablosu

Normal su

MineQ suyu

Kanserli farelerin normal su ve mineQ suyu içtiklerinde vücutlar›nda oluflan ROT
miktarlar›
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Diyabete ve obeziteye etkisi: Yap›lan araflt›rmalarda diyabetli fareler de
gözlemlenmifltir. Grafiklerde normal su içenlere göre mineQ suyu içen fa-
relerin glikoz konsantrasyonlar›ndaki ve trigliserid (vücut hücrelerimizde
ya€lar›n depo edildikleri format), kolesterol gibi de€erlerindeki düflüfller
görünmektedir. 

Dört ay boyunca mine Q suyu içirilen farelerin kilolar›n›n sabit kald›€›,
normal musluk suyu içenlerin ise kilo kaybettikleri görülmüfltür. Ayr›ca
kan flekerinin yükselmesine neden olan trigliseridin de azald›€› gözlem-
lenmifltir.

waveQ Su canland›rma cihaz›

mineQ filtresi
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Besinlerin tad›n› güzellefltirir: MineQ ile haz›rlanan g›dalar›n ve alkollerin
tad› daha güzel olmaktad›r. Kore’nin özel içkisi “soju”nun tad›, mineQ ile
daha da zenginleflmekte, ayr›ca ertesi gün oluflan bafl a€r›s› gibi semptom-
lar da ortadan kalkmaktad›r.  

MineQ’nun etkinli€ini ölçmek için 100.000 tavukla bir araflt›rma yap›l-
m›flt›r. Bu araflt›rmada tavuklar›n daha uzun yaflad›klar› (bu oran %
94,5’tan % 99,3 yükselmifltir) ve daha fazla kilo (ortalama 1590 gram olan
a€›rl›klar› 1720 grama yükselmifltir) ald›klar› gözlemlenmifltir. 

Dr. Kim ayn› araflt›rmalar›n insanlar için de yap›labilece€ini belirtmifl ve
on kiflilik bir gruba içirilen alkali suyun ya€ oranlar›nda azalmaya neden
oldu€unu gözlemlemifltir. 

Mucize Yaflayan ‹nsanlar›n Hikâyeleri

‹nsanlar mucizelere pek inanmazlar, ama bu bölümde aktard›€›m›z yaflam
suyu içenlerin gerçek hikâyeleri insanlar›n düflüncelerini de€ifltirebilecek
niteliktedir.

Onyu’nun hikâyesi: Onyu, Prof. Dr. Kim’in k›z› gibi, hipofizinde bir tümör
oldu€u için onu ald›rmak zorunda kalm›fl biridir. Dr. Kim’in özel hormon-
lu suyunu içmeden önce ilaçlarla a€r›lar›n› dindirmeye çal›flm›fl ve bunun-
la birlikte birçok zorluk yaflam›flt›r. Dr. Kim ile tan›flt›ktan sonra onun gön-
derdi€i suyu içmeye bafllam›flt›r. Bundan sonra, gün geçtikçe yaflad›€› a€›z
kurulu€u, susuzluk hissi, a€r›lar› azalm›fl ve yok olmufltur.

Hormonlu Su ve Obezite Sorununun Çözümü: Birçok kifli tiroid hor-
monlar›ndan dolay› kilo almakta ve obezite sorunuyla karfl›laflmaktad›r. 

Dr. Kim’in eski ö€retmeni, kendisini televizyonda görünce efli için tiroid
hormonlu su üretip üretemeyece€ini sormufl. Suyu içtikten sonra ö€ret-
menin efli yorgunluklar›n›n azald›€›n› ve biraz da kilo verdi€ini belirtmifl-
tir. MineQ suyunu içen kifliler bir süre sonra hormonlar› dengelendi€i için
kilo aç›s›ndan da bir dengeye kavuflmaktad›rlar. 
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Kanser Hastas›n›n Eflinden Gelen Mektuplar›n Hikâyesi: Kanseri yay›lan
ve çok ac› çeken bir kanser hastas›n›n eflinin Dr. Kim’e gönderdi€i mek-
tuplar bu suyun etkileri hakk›nda fikir vermektedir: 

‹lk mektup (5 fiubat 2003): Eflimin ac›lar› ald›€› ilaçlara ra€men dinme-
mektedir. Sizden ricam, k›z›n›z için kulland›€›n›z yöntemle eflime yard›m-
c› olman›zd›r.

‹kinci mektup (17 fiubat 2003): Gönderdi€iniz su eflime çok iyi geldi.
Ac›lar› azald›. 

26 fiubat 2003’te gönderdi€i mektupta ise eflinin yaflad›€› geliflmelere yer
vermifl. 

Son mektup (4 Nisan 2003): Eflinin 16 Mart’ta vefat etti€ini ve onun son
aylar›n› daha az ac› içinde geçirmesine yard›mc› oldu€u için Prof. Dr.
Kim’e teflekkürlerini bildirmifltir.

Kuru Cilt ve Hormonlu Su: Alerjik cilt rahats›zl›€› olan Sangtae Lee mek-
tubunda, otuz y›ld›r hiç terlemedi€i için insanlar›n onu uzayl› olarak gör-
dü€ünü belirtmifltir. Bu konuda yaflad›€› zorluklar› ve denedi€i yöntemle-
ri anlatm›flt›r. 
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Bir gün gitti€i bir firmada içinden baloncuklar›n ç›kt›€› çok lezzetli bir su
içmifltir. Firma eve götürmesi için bir miktar suyu kendisine vermifltir. Bu
suyu içmeye bafllayan hasta bir süre sonra mucizenin gerçekleflti€ini gör-
müfltür. 

Bu özel suyu içmeye bafllad›ktan bir hafta sonra bafl k›sm›nda nemlenme
görüldü€ünü ve dört hafta sonra normal insanlar gibi nemli bir cilde ka-
vufltu€unu gözlemlemifltir. 

MineQ’nun antioksidan etkisinden dolay› mektubu yazan kiflinin iyileflti-
€ini düflünen Prof. Dr. Kim, bu suyun cildi nemlendiren yeflil çaydan da-
ha etkili oldu€unu belirtmifltir.

Alerjik ciltler, alerjik enfeksiyonlar ve ast›m gibi modern t›bb›n tam olarak
çare bulamad›€› ba€›fl›kl›k sistemi rahats›zl›klar› mineQ sayesinde iyilefle-
bilmektedir. 

‹nsülinden Daha Etkili Olan Su: Kan flekeri 400’e ulaflan diyabet hastas›
Ilhan Yoon, Prof. Dr. Kim’e baflvuran kiflilerden biridir. Alkali mineralleri
içeren suyu içtikten bir hafta sonra kan flekeri 150’ye düflmüfltür. 

Ilhan Yoon gibi birçok hasta, mineralli suyu içtikten sonra sadece kan fle-
ker seviyelerinin düflmekle kalmad›€›n›, yorgunluklar›n›n da belirgin bi-
çimde azald›€›n› ifade etmektedirler.  

Prof. Dr. Kim, üretti€i suyun kan flekerini düflürmekte etkili oldu€unu ve di-
yabet hastalar›n›n tedavisinde etkin olarak kullan›labilece€ini belirtmifltir. 

Hanseo Üniversitesi’ndeki klinik çal›flmalar, insülin kullanan 15 kritik du-
rumdaki diyabet hastas›n›n gönüllü kat›l›m›yla bafllam›flt›r. Gönüllülerin
iste€i do€rultusunda grup ikiye ayr›lm›fl ve ilk gruba sadece su (insülin
takviyesiz) verilmifltir. Di€er grup ise sadece insulin takviyesi alm›flt›r. 

Sonuçlar 36 gün sonra karfl›laflt›r›lm›flt›r. MineQ suyu içen hastalar›n kan
fleker seviyeleri düflmüfltür. Sadece insülin kullanan hastalarda ise önemli
bir de€ifliklik kaydedilmemifltir. ‹nsülin ile düflürülemeyen kan flekeri se-
viyesinin mineQ suyu ile düflürülebildi€i görülmüfltür.



Biyofoton Ifl›€› (Biyolojik Ifl›k) 

Foton: Biyofizikte su molekülleri bir araya gelerek bir küme (örne€in
damla)  olufltururken ›fl›k enerjisine ihtiyaç duyarlar. Bu enerji bildi€imiz
›fl›k enerjisidir. Japonlar’›n “Hado” (yaflam enerjisi) dedi€i bu enerjiye, bi-
limsel çevrelerde “Foton” denmektedir. Suyun özelli€ini, karakterini ya
da yaflam aç›s›ndan önemini ve kalitesini belirleyen bu ›fl›k enerjisidir. Su
moleküllerini bir arada tutan bu elektrik enerjisinin miktar› sonsuzluk de-
recesinde de€iflebildi€i için her su damlac›€›n›n karakteri de farkl›d›r.

Hado sürekli etraf›m›zda var olan bir enerjidir. Canl›n›n sudan ald›€›
enerji ya da baflka bir deyiflle, suyun canl›ya ba€›fllad›€› enerji budur. Ja-
ponlar›n buna “Hado” demeleri tesadüf de€ildir. Her su ayn› su olmad›€›
ve insan için önemli olan da bu enerji oldu€u için, içece€imiz suyun kali-
tesini do€ru seçmemiz çok önemlidir. Yap›lan araflt›rmalar, enerji yo€un-
lu€u aç›s›ndan en zengin sular›n “kaynak” sular›, özellikle de “artezyen”
sular› oldu€unu ortaya ç›karm›flt›r.

Biyo-Bilgi ve Biyofotonlar  

Biyo-bilgi teorisi ilk olarak Alman Prof. Dr. Fritz-Albert Popp taraf›ndan
1970’lerde öne sürülmüfltür. Kendisi hücre içinde oluflan ultra-ince ener-
jili fotonlar› “biofoton” olarak tan›mlam›fl ve hücre içindeki bilgi al›fl-veri-
flinin bio-foton taraf›ndan sa€land›€›n› ifade etmifltir.

Teoriye göre yaklafl›k 3-4/sn’de bir her hücrede mikroskobik biofoton
oluflmaktad›r. Bunlar DNA’n›n farkl› yap›daki özellikleri sayesinde meyda-
na gelen titreflimler taraf›ndan rezonans edilir ve hücreler bu bilgileri bir-
birleriyle paylaflmak için kullan›rlar. Bu biofotonlar›n dalga boyu alanlar›-
n›n geniflli€i, ultraviyole ›fl›nlar›n›n bir ucundan uzak k›z›lötesi ›fl›nlar›n›n
di€er ucuna kadar olan alan› kapsar. Ancak ›fl›k gücü zay›f olarak bilinir.   

Bu dalga boyunun fiziksel özelli€iyle di€erlerinden ayr›lan, lazer ›fl›n›nda
oldu€u gibi, uygun yükseklikteki dalga boyudur, yani azalan gücüne ra€-
men çok uzaklara etkili bir flekilde gönderilebilir. Böylece vücutta bulu-
nan tüm hücreler gerekli bilgileri özel bir dalga boyu ile biyofotonlar› kul-
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lanarak al›p verirler. Di€er bir deyiflle, hücre içerisinde oluflan biyofoton-
lar belli sinyaller sayesinde birbirlerini anlarlar.   

Dr. Popp biyofotonlar›n, ço€unlukla yaflayan organizmalar›n içindeki
DNA taraf›ndan üretildi€ini düflünmüfltür. biyofotonlar bunun gibi sade-
ce zay›f enerji içermezler, ama ayn› zamanda bilgi içeren genetik özellikle-
ri de vard›r. Dr. Popp’un “biyobilgi” kelimesini kullanmas› da buna dayan-
maktad›r.  

Biyofoton'un Etkileri

Hormonal Etkileri: Kimyasal yap› aç›s›ndan morfine benzeyen endorfin
vücudun çeflitli yerlerinde ve merkezi sinir sisteminde tespit edilmifltir.
A€r› azaltma ve rahatl›k kazand›rma amac›na çeflitli fonksiyonlarla yar-
d›mc› olur. Bunun d›fl›nda vücudun sinir s›ras›ndaki tepkisine karfl›l›k
kontrollü bir etkisi vard›r. Ayr›ca kan dolafl›m›, sindirim ve ›s› düzenleyen
mekanizmalar› benzer bir uygulamayla tedavi eder. Kronik a€r›lardan do-
lay› tedavi edilen hastalar›n omurilik s›v›s›nda endorfin oran›n›n daha az
oldu€u tespit edilmifltir. Biyofoton ile tedavi edilen hastalarda belirgin bir
a€r› azalmas› saptanm›flt›r.

H›rslanma s›ras›nda vücut bölümlerinin bast›r›lmas›yla endorfin üretimi-
ni geri çeker. Stres durumunda adrenalin ve noradrenalin* yan›nda korti-
zon da önemli rol oynar. fiok ve stres durumunda kortizon üretimi yükse-
lir. Bedenimizin, biyofotonla uyar›ld›€›nda kortizon seviyesini azaltt›€›
görülmüfltür.

Tedavi edilen hasta devaml› iyi gelen bir gevfleme hisseder. Serotonin do-
pamin beyinde bu gruba aittir. ‹fltah azaltan ve do€al bir ifltah frenleyici
özellik gösteren amfetamindir. Do€al yolla kilo vermek için serotoninle
ba€lant›l› ya€ azaltan bir diyet yap›lmal›d›r.

* Noradrenalin veya norepinefrin, beynin dikkat ve çevreye yan›t verme ile ilgili bö-
lümlerini etkiler. Epinefrin ile birlikte norepinefrin, kalp at›m h›z›n›, depolardan gli-
koz sal›n›m›n› ve iskelet kaslar›na giden kan ak›m›n› art›rarak "kaç ya da savafl" (fight
or flight) yan›t›n›n temelini oluflturur.
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Hücresel Etkileri: Ifl›k olmadan hayat›n olmas› mümkün de€ildir. Biyofizik
uzman› Prof. Popp’a göre, vücudumuzda var olan hücrelerde ›fl›k mevcut-
tur. Hücreler hasar gördü€ünde ›fl›€›n yo€unlu€u azal›r. Zay›f hücreler fo-
ton biçimindeki ›fl›nlar›n etkisiyle yenilenir. Ifl›k cilt taraf›ndan emilir, do-
lay›s›yla bedenimizde bulunan tüm hücrelere yay›l›m gösterme e€ilimin-
dedir. biyofoton ›fl›n› hasta hücrelere çarpar, zay›f kapasitede olan hücre
içindeki ›fl›nlar›, di€er bir ad›yla fotonlar› güçlendirir ve hücreleri onar›r.

Biyofoton ile yap›land›r›lm›fl su damlas›n›n “somatoscope” ile 30.000 defa
büyütülmüfl görüntüleri. Yak›nlaflt›kça birçok alt› köfleli y›ld›z›n biyofoton
içinde aç›ld›€› görülmektedir. Yedinci resme dikkat edildi€inde, alt› köfleli
y›ld›z›n bir baflka alt› köfleli y›ld›z içerisinde oldu€u görülmektedir. 



Biyofoton ›fl›n›n›n di€er önemli bir etkisi cerrahi ifllemler ya da enflamas-
yon (dokular›n travmaya, bakteri ve virüs istilalar›na, ›s›nmaya, k›zarmaya
ya da fliflmeye karfl› gösterdikleri tepkidir) sonras› meydana gelen afl›r›
üretilen ba€ dokusunun uygun flekilde durdurulmas›d›r. Biyofoton ben-
zeri olan k›z›lötesi ›fl›n›n, di€er araflt›rmalarda gösterildi€i gibi akyuvarlar,
baz› lenf dokular›, çeflitli enzimler ve ba€ doku hücreleri üzerinde pozitif
etkisi oldu€u ispat edilmifltir.

Biyofoton uygun tedavi fleklini gösteren belirtilerin sürekli artmas› sonu-
cunda, daha fazla doktor ve terapist taraf›ndan büyük bir baflar›yla uygu-
lanmakta ve gelifltirilmektedir.

Almanya, Fransa ve ‹ngiltere’de sigara ba€›ml›lar› üzerinde yap›lan de-
neylerde, noter taraf›ndan onaylanm›fl baflar› oran› % 90’›n üzerindedir.

Kilo verme ve rahatlama terapilerinde sa€lanan baflar›, bu alandaki tedavi
yöntemlerinden en baflar›l›s›n›n Biyofoton oldu€unu göstermifltir. Tabii
bu etki, do€ru beslenme ve bedensel aktiviteyle birlikte yap›ld›€›nda belir-
ginleflmektedir. 

Biyofoton ‹çeren Biyobilgiyi DNA’da ve Suda Ölçmek Mümkündür

Biyofizik uzman› Prof. Dr. Fritz Albert Popp, biyofoton teorisiyle önemli
bir biyofizik çal›flmas› haz›rlam›flt›r. Kuant ya da foton diye adland›r›lan
›fl›k, kuantum teorisine göre ›fl›k demetlerinden oluflmaktad›r. Dr. Popp'a
göre, ›fl›k cilt taraf›ndan emilir ve vücuda da€›l›r. Onun çal›flmalar›yla, her
hücrenin di€er elementlerle ›fl›n fotonlar›n›n etkileflim sa€lad›€› tespit
edilmifltir. 

Biyofoton hormon ve hücreleri etkilemek için ›fl›€›n iyilefltirici gücünü kul-
lan›r. Ifl›k fotonlar› cilt taraf›ndan emilir, vücutta ço€al›r ve da€›l›r. Sinir sis-
teminden dallanarak omurilikten beyne ulafl›r ve anlamsal olarak üretme
iflleminde düzenleme yaparak çeflitli hormonlar üzerinde olumlu etkiler
gösterir. Endorfin (mutluluk hormonu-a€r› dindirici) ve serotonin (ifltah,
uyku, ruh hali gibi fizyolojik durumlar› düzenler) hormonlar› bunun en iyi
örnekleridir. Foton sinyalleri di€er ba€lant›lar üzerinden böbreküstü bez-
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lerine ulafl›r ve burada DHEA (strese karfl› önemli bir hormondur) ve kor-
tizol’un (Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese
gösterdi€i tepkiyle iliflkili bir “kortikosteroid hormon”dur. Kan bas›nc›n›
ve flekerini art›r›r, kad›nlarda k›s›rl›€a neden olur ve ba€›fl›kl›k sistemini
bask›lar) de€iflen üretimine yol açar. Yap›lan klinik incelemelerde ›fl›k tera-
pisi ile DHEA ve kortizon seviyesinde anlaml› de€ifliklikler oldu€u gözlen-
mifltir.

Biyofoton’un Uyguland›€› Alanlar: Yafllanmaya karfl› tedavi, a€r› tedavisi,
hormonsal dengesizli€i düzenlemek, migren, ba€›ml›l›€› olan hastal›klar,
sigara b›rakma, fliflmanl›k tedavisi, boyun, s›rt ve bel a€r›lar›, tendon (kas ve
kemikleri birbirine ba€layan doku) rahats›zl›klar›nda, topuk dikeni, egza-
ma, sedef, akne, enfeksiyonlar, siyatik a€r›lar›, uyku bozuklu€u, sinir a€r›s›
(nevralji; sinir yak›n›nda meydana gelen herhangi bir hastal›k), eklem ki-
reçlenmesi, ç›nlama, spor yaralanmalar›, iyileflmeyen yaralar, afl›r› ba€ do-
kusu geliflimi.
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