Az „istenbizony” kódolt hologramos lúdtalpbetét – avagy a tudatlanság vámszedői
„Megengedhetetlen dolog,
hogy a pénz a balekoknál
maradjon!”
Murphy
„Tisztelt Tanár Úr
Pár napja egy budai bevásárlóközpontban egy érdekes plakátra lettem figyelmes. A felirat a következő volt:
„Kódolt holografikus technológia”. Fizikus vagyok, a holográfia pedig különösen érdekel, úgyhogy odamentem
az eladóhoz megérdeklődni, hogy mit is árul voltaképp. Így ismerkedtem meg a csodálatos és egyedülálló
képességekkel bíró EFX technológiával.
Az eszköz maga egy szilikon karkötő, ami tartalmaz egy közönséges szivárvány hologramot (ami a pénzeken, az
eredeti CD-ken és a diákigazolványokon is van). Ennek nyilvánvalóan semmilyen biológiai hatása nincs.
Az eladó különböző, az arra fogékony fogékony embereknek különösen hatásos trükkökkel árulta a termékeket.
Hatását ködösen biorezonanciával, kódolt rezgésekkel és algoritmusokkal magyarázta. (klasszikus -.-)
Ilyen és ehhez hasonló csalások:

http://www.youtube.com/watch?v=ic0X8I3Sy30&feature=player_embedded
Ezek nyilvánvalóan hatásosak, de pofátlanul egyszerűek. Az erő irányától függ az egész. Pár fokos szögben kell
csak másként nyomni az illető karját, és máris többször annyira stabilnak érzi magát.
Egy kis ismertető:

http://www.efxhungary.com/technology.php
http://www.efxhungary.com/product-faq.php
http://www.efxhungary.com/video-gallery.php
Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy az emberek elhiszik és viszik mint a cukrot. A termék ára 7000 Ft,
amelyikben két hologram van, az 9000 Ft.
üdvözlettel:
B R”
Kedves R!
Megnéztem a nekem küldött linkeket, és megállapítottam, hogy ez egy szédületesen nagy ötlet! Főleg így karácsony
idején. Természetesen fizikusként és szkeptikusként bosszúsan állapítottam meg, hogy a természettudományokkal nem
kellően felvértezett embertársaim pénztárcája jól meg lesz könnyítve. Az „istenbizony” mágneses karkötőt már néhány
száz forintért lehet kapni, tehát kínálni kell valamit a módosabbaknak is. Egyebek közt ezt szolgálják a közel tízezer
forintos EFX karkötők, bokapántok, nyakláncok. Bár a forgalmazó szerint másra való:
„A kulcsfontosságú reflexológiai területeket stimulálja.”
A forgalmazó honlapját olvasva az az érzése támadhat a honlap olvasójának, hogy több pénzért többet kap,
hasznosságban talán a mágneses eszközökön is túltesz ez a technológia:
„- Az EFX holografikus technológia célja, hogy harmonizáljon testünk természetesen előforduló bioelektromos
áramlataival, növelve az egyensúlyt, erőt, hajlékonyságot, koncentrációs képességet.
- Az EFX technológiája elősegítheti a jobb fizikai teljesítményt és az optimális közérzetet kialakulását.
- Az EFX technológiája arra hivatott, hogy a termékek széles skálájával erősítse a teljesítményt és a jó
közérzetet:„

Ám akinek megadatott, az általános iskolában a szövegértést legalább közepesre elsajátítani, annak feltűnhet, hogy a fenti
mondatok nem állítják, hogy a kódolt holografikus techonlógiával ellátott termékeik hatásosak, vagy hogy működnek! Az
első mondatban csak „célként jelöli” meg, a másodikban „elősegítheti”, a harmadikban csak „hivatott”. Igazi kereskedőre
utalóan választékos megfogalmazás. A forgalmazó nem hagy kételyek között, magabiztos és szabatosnak tűnő
mondataival el próbálja hitetni, hogy ért a természet tudományokhoz:
„Mindannyiunkat természetesen előforduló energiamező vesz körül, amely állandóan reagál a különböző külső és
belső hatásokra. Ha ez a mező különböző kedvezőtlen behatások miatt sérül, szétdarabolódik (túlzott stressz,
fizikai kimerültség, elektroszmog, stb.), akkor testünk működése zavarokat szenvedhet, teljesítménye csökkenhet”.
Ezen állítások megértése és értelmezése már természettudományos ismeretet igényel! Járjunk utána az energiamezőnek!
Kielégítő magyarázatot találhatunk például itt (http://www.mimi.hu/ezoterika/energiamezo.html). Amint az már a
címből is látszik tudományhoz nincs köze. És a további állításoknak sincs!
„Az EFX holografikus technológia a test közelébe kerülve - főként az energiaközpontok környékén elhelyezve
(kéz, láb, mellkas) - harmonizálhatja testünk természetes rezgéseit, pozitívan befolyásolhatja teljesítményünket.
(A termék fantázia neve angolul Energetic Field Xcellarator - magyarul energia mező gyorsító.)
A holografikus pontok a specifikus energiacentrumokra, csakrák közelébe helyezve fokozhatják az
energiaáramlást a főbb meridián csatornák mentén. Sokan érzik a hatását egyszerűen csak az EFX termékek
kézbentartásával is. Mivel azonnal működhet mihelyst a test bioelektromos tere közelébe kerül, egyszerű
ellenállási tesztekkel megerősíthető az EFX termékek hatása az egyensúlyra, erőre, hajlékonyságra,
mozgásterjedelemre. Az EFX-et arra tervezték, hogy a teljesítményt kedvezően befolyásolhassa.„
Mindezt sokkal bővebben megtaláljuk a magyar fiókintézmény honlapján: http://efxhungary.com/product-faq.php
Első mérgemben írtam egy hozzászólást a honlapon a vendégkönyvbe, ahol addig csak pozitív véleményeket
olvashattunk:

Nemsokára jött rá válasz, amelyből többfordulós levelezés kerekedett:
Tisztelt Härtlein Úr!
Olvastuk www.efxhungary.com honlapunkon a vendégkönyvbe írt megjegyzését:
"Ez egy nagy parasztvakítás. Dehát amíg szar van veréb is van. És ahogy Murphy mondta: Megengedhetetlen, hogy a
pénz a balekoknál maradjon! Härtlein Károly"
Nem tudjuk milyen kapcsolatban áll termékeinkkel, próbálta-e már őket, mindenesetre értetlenül állunk megjegyzései
előtt.

Jelenleg az EFX termékeket a világ 43 országában forgalmazzák, meglehetős népszerűség közepette, már
Magyarországon is sok pozitív vásárlói visszajelzéssel rendelkezünk termékeinkkel kapcsolatosan.
Üdvözlettel:
EFX Hungary
Tisztelt Cég!
Még nem tudtam eldönteni, hogy akivel levelezek annak melyik a kereszt és vezeték neve a EFX, vagy a HUNGARY?!
Lehet, hogy egyszer ezt is megtudom....
Mint természettudományokban jártas bátran kimondhatom, hogy a kódolt holografikus technológiával bíró termékeik
hatástalanok a honlapon lévő állítások tekintetében:
- Az EFX holografikus technológia célja, hogy harmonizáljon testünk természetesen előforduló bioelektromos
áramlataival, növelve az egyensúlyt, erőt, hajlékonyságot, koncentrációs képességet.
- Az EFX technológiája elősegítheti a jobb fizikai teljesítményt és az optimális közérzetet kialakulását.
- Az EFX technológiája arra hivatott, hogy a termékek széles skálájával erősítse a teljesítményt és a jó közérzetet:
Szerintem fogalmuk sincs hogy a hologram tulajdonképpen micsoda, hogy készítik és mire jó, ha ezeket az állításokat
komolyan gondolják.
De ez ma trendi kereskedői attitűd. A honlapjuk sem állítja hogy működik a termékük, csak célja, elősegítheti,
hivatott.....
A kereskedelmi sikereikhez gratulálok, de ezek semmilyen tudományos bizonyítékot nem szolgáltatnak (Hasonlóan a
boszorkány szolgáltatások sikereiből sem következik a tudományos megalapozottság).
Akkor tartanám korrektnek a hozzáállásukat, ha a véleményemet megjelentetnék a honlapjukon, főleg azért, mert semmi
sem utal arra hogy cenzúrázzák....
Bár én nem vagyok celeb, csak egy fizika tanár.
Härtlein Károly
http://goliat.eik.bme.hu/~hartlein/hk.html
Tisztelt Härtlein úr!
Sajnos - bár felsőfokú végzettségűek vagyunk mi is - természettudományos magyarázatok dolgában valószínűleg nem
tudjuk felvenni a versenyt Önnel.
Sajnáljuk, hogy Ön úgy mond véleményt rólunk, hogy nem tapasztalta az EFX termékek hatását, melyek egyáltalán nem
hatástalanok. Sok visszajelzésben számolnak be eddigi vásárlóink termékeink számos pozitív hatásáról - személyes
megtapasztaláson keresztül. Ezek közül jónéhányat véleményként nem is közöltünk, mert olyan "túl jó" hatásokról
számoltak be, melyekkel nem akarjuk hitegetni az érdeklődőket.
Vélemény rovatunkban ezennel megjelentetjük itteni véleményét, egyben megértését kérjük, de nem áll módunkban a
"parasztvakítás...ahol szar van, veréb is van.." tartalmú hozzászólását közölni.
Üdvözlettel:
Farkas László
Ker. igazgató
EFX

Farkas László
Ker. igazgató
EFX
Örömmel vettem a levelét, és köszönöm, hogy megjelentette a véleményemet a vendégkönyvükben. Nem csak én vagyok
biztos abban, hogy a kódolt holografikus technológia hatástalan, hanem egy tanítványunk is. Ő hívta fel a figyelmemet
önökre.
Ön azt írja levelében:
"Sajnáljuk, hogy Ön úgy mond véleményt rólunk, hogy nem tapasztalta az EFX termékek hatását, melyek egyáltalán nem
hatástalanok. Sok visszajelzésben számolnak be eddigi vásárlóink termékeink számos pozitív hatásáról - személyes
megtapasztaláson keresztül. Ezek közül jónéhányat véleményként nem is közöltünk, mert olyan "túl jó" hatásokról
számoltak be, melyekkel nem akarjuk hitegetni az érdeklődőket."
Véleményem szerint, nem kell mindent kipróbálnunk ahhoz, hogy véleményt mondhassunk róla. Jó példa erre az a
mondás, melyet még gyermekkoromban hallottam:
"Hidd el bolond ég a Balaton! És szalmával oltják!"
De ilyen például a vízhajtású autó is. ( http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/ )
Egy valamit azonban biztosan állíthatok, és ezt ön is megtapasztalhatja, hogy a kódolt holografikus technológia tényleg
magabiztossá tehet:
De ezek a kódolt hologramok sohasem karkötőn, vagy lúdtalpbetéten vannak, hanem lehetőleg nagy címletű bankókon.
Na az ilyenek tényleg hatásosak!
Härtlein Károly
-------- Original Message -------Amely az írás elején olvasható...

Tiszttel Härtlein úr!
Köszönjük észrevételeit. Mivel egyáltalán nem tartjuk magunkat "kóklernak", ezért nyitottak vagyunk bármilyen
párbeszédre.
"Véleményem szerint, nem kell mindent kipróbálnunk ahhoz, hogy véleményt mondhassunk róla."
Személy szerint én egy kissé más véleményen vagyok, én nem szeretek pl. olyan könyvről vitatkozni, melyet nem
olvastam.
21 éve vegetáriánus vagyok, komoly ízületi problémák miatt szoktam le pl. a húsevésről még anno. Használt, azóta nincs
problémám az ízületeimmel. Ha eleve elutasítottam volna a húsnemevés lehetséges jótékony hatásait, valószínűleg mára
már tolókocsiban, rokkantként tengetném napjaimat, de szerencsére nem így történt. Pedig versenyszerűen sportoltam,
futottam jónéhány hosszú távot, bicikliztem 300 km-ert egy nap alatt, bármikor leúszom pillangóúszásban néhány száz
métert, tehát tudom mi az a fizikai megterhelés.
Tanítványa Ön által idézett sorai megleptek a "különösen hatásos trükkökkel"...
Mi nem trükközünk, egyszerűen van termékeinknek rövid időn belül jelentkező hatása is, melyből néhányat akár be is
tudunk mutatni, az érdeklődők megtapasztalhatják, rájuk milyen hatással van egy ilyen karkötő.
Nekem úgy mutatták meg egy évvel ezelőtt a terméket, hogy fogalmam sem volt róla, hogy mi az. Mégis éreztem a
hatását, mégpedig igen meglepő mértékben, anélkül, hogy bármilyen ismeretem lett volna a termék mibenlétéről. Ez nem
függ attól, ki mennyire hisz vagy sem benne.
A belinkelt vízautós cikkén elmosolyodtam, régebben már olvastam róla. Bár vízautóm nincs, ellenben egy sima
elektrolízissel 12 V-ról működő, vízből HHO gázt előállító, saját készítésű szerkezetem van az autómban, mely kb. 0.5-1
literrel csökkenti az 1.8 l-es motor fogyasztását :)

Üdvözlettel:
Farkas László
Itt áll a történetünk. A EFX honlapján a vendégkönyvben megjelent a hozzászólásom, igaz kommentezve (a véleményező
nem használója az EFX termékeknek). Én azt érzem mégis, hogy nem korrekt a hozzászólásom megjelenítése. Én így
gondoltam:

Továbbra is meggyőződésem, hogy nem kell mindent kipróbálni ahhoz, hogy véleményt mondjunk róla. Nem próbáltam
ki például, hogy milyen élmény fejest ugrani a befagyott Balatonba, sőt a konnektorba sem nyaltam még bele, nem
teszteltem a patkánymérgeket sem, mert az eddigi tanulmányaim alkalmassá tesznek arra, hogy megtudjam mondani,
hogy mi történne velem, ha mégis kipróbálnám. Odaírhatták volna, a nevem mellé, hogy a többi hozzászólóval
ellentétben tudja, hogy mi az a hologram, és nem reklámozója az EFX termékeknek, semmiféle anyagi támogatást nem
kapott és nem kért. Csak egyszerűen elmondja azt, hogy az EFX-ről a honlapon, és egyéb bemutatókon összhordott
állítások minden alapot nélkülöznek, tudománytalanok! A forgalmazók ezen túl nem mondhatják, hogy jóhiszeműen
árusítják a kódolt hologramos technológiával készült termékeiket, mint az emberi testre ható, élményfokozó, közérzet
javító terméket, hiszen figyelmeztettem őket arra, hogy humbug az egész. Ha tisztességgel utána járnak mindannak amit
megírtam nekik, akkor ők is rájönnek minderre. Persze ez csak akkor következik be, ha tudományos igénnyel járnak utána
a dolognak. Ha a reklám embereiket kérdezik meg akkor marad minden a régiben. Tovább győzködnöm a forgalmazókat
teljesen felesleges.

Kiderült az, hogy a cégvezető diplomás, sőt többen diplomások a cégnél. Kérdés akarnak-e szembesülni ezekkel a
tényekkel. A cégvezetőt a diplomája biztosan alkalmassá teszi arra, hogy állításaimnak utána járjon, hiszen – vélhetően a
tudományos ismereteinek – többet ért el a fizika és a mérnöki tudományok területén mint például a fizikusok mumusa!
Hiszen neki már van saját készítésű szerkezete az autójában, amellyel jelentősen tudja csökkenteni az autója fogyasztását!
Levelezésünkből nem derült ki a kódolt holografikus eljárás lényege! Mit kódolnak, és mi a kódolás alapja? Na meg az,
hogy mitől jó ez a kódolás válogatás nélkül mindenkinek – öregnek és fiatalnak, férfinak és nőnek, élsportolónak és a
magamfajta elpuhult pacáknak – egyformán? Válaszaiban megírhatta volna a kedves cégvezető úr mindezeket, de ezt
ahogyan ő sem úgy más sem vizsgálta. Gyanítom azért, mert aki képes ezeket megvizsgálni, annak eszébe sem jut még
pénzért sem ezt megtenni, hiszen a nevét kellene adnia hozzá. Ilyen nevek helyett a honlapon találhatunk jópár
„hozzáértőt” akik megmondják nekünk a „tutit”. Vannnak is szépszámmal sportolók, zenészek, akik bármikor kijelentik a
televízió képernyőjén, hogy fizikából mindig is gyengék voltak, és eszükbe sem jutott ezekben a dolgokban elmélyülni.
Ha lehetne ezekre a kérdésekre tudományosan is helyes pozitív választ adni, akkor valószínűleg ezeket olvastam volna a
cégvezető úr válaszleveleiben.
A rohanó világunkban szinte semmire sincs időnk, sokan biztosan nem tudják mi az a hologram. Pedig ahogy sokan
mondják, csak egy klikkentés és utána csak el kell olvasni, hogy pontosan mi is a hologram! Tessék csak a két alábbi
linkre kattintani! Érdemes!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hologram
http://en.wikipedia.org/wiki/Hologram

A legtöbb esetben egy tudományos alapokon nyugvó eszközt mielőtt kibocsájtanak meg szokás vizsgálni, ellenőrizni,
hogy tényleg működik-e. Ha nincs ilyen vizsgálat, az persze érthető. A gyártó összefogva kereskedővel puszta
figyelmességből elsőként juttat miket olyan dolgokhoz amelynek „célja”, hogy jobban érezzük magunkat, és
„elősegítheti” a sport teljesítményünk fokozását, arra „hivatott”, hogy igazi élményhez juttasson bennünket. Ők hiszik,
hogy jót cselekednek – vagy legalább úgy tesznek, és mi elhisszük hogy ez nekünk jó. Amíg van hitünk, bízunk a
dologban nincs is gond.
Ám vigyáznunk kell, nehogy valaki, egy gondolkodó elültesse bennünk a kételyt, nehogy el kezdjünk mi is gondolkodni
(hogy pontosan mi is a hologram!)! Mert még kiderül, hogy át akarnak verni bennünket, és akkor megint csak gond van:
mert akkor kútba esik a szép ajándék ötlete, mit vegyünk a szeretet ünnepén? Mennyivel egyszerűbb a hangzatos
kereskedői szöveg (http://www.holograf.hu/meg-tobb-informacio), nem is annyira bonyolult. A fa alatt nem nehéz
„felmondani”, tehetjük ezt kockázat nélkül, hiszen a megajándékozott várhatóan nem fog tudományos bizonyítékokat
keresni a fenyőfa alatt. És a láthatóan drága ajándéknak örülni fog. Mondogassuk csak:
„Az EFX tulajdonképpen behangolhatja a testet, azonnal kirobbantva a lappangó funkciókat, fokozva ezzel az
egyéni teljesítményt.
Az EFX kiemelkedik az új tudományos paradigmák közül, mely házasságot köt a kvantumfizika rendkívül
kiaknázatlan világával és a test saját bioelektromos terének kutatásával. Feltalálónk, Dirk Lindley kiterjedt
kutatásokat végzett arra vonatkozóan, hogyan lehetséges adatot és frekvenciát tárolni egy konduktív (vezetőképes)
vékony polimer hártyán, szöveten és holografikus hírközlő eszközön. 2005-ben sikeresen integrálta a hajszálnyi
energia dinamikát a modern elektronikával. Ez a munkássága alapozta meg később az EFX feltalálását - az első

működő kvantum hologramot, amelyet a testi jólét és teljesítmény fokozására fejlesztettek ki emberek es állatok
részére egyaránt.
Beágyazott és hordható EFX technológiánk frekvenciákat tartalmaz, melyek sejtszinten teljesen összhangban
vannak a szervezet bio-elektromos mezejének frekvenciáival. Hasonlóan az akupunktúrához és az
akupresszúrához az EFX termékek stratégiailag fontos energetikai központokon elhelyezve stimulálják az
energiaközpontokat illetve segítik az energiaáramlást a főbb meridiánok mentén.”
Biztos lesz a sikerünk.
Härtlein Károly

