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Visas tiesības ir aizsargātas. Nevienu šīs grāmatas daļu nedrīkst nekādā 
veidā pavairot bez autortiesību īpašnieku rakstveida atļaujas.

Šī grāmata nav medicīnas mācību līdzeklis. Visi tajā sniegtie ieteikumi 
izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar ģimenes ārstu.
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Šī grāmata ir tautas medicīnas, dziednieku pieredzes un 
mūsdienu netradicionālās ārstniecības ilgstošas izpētes rezul-
tāts. Grāmatas autors pirmo reizi sniedz tautas medicīnas teo-
rētisku pamatojumu, izmantojot savas atveseļošanas metodes 
matemātiskus pierādījumus. Medicīnas, arī tautas medicīnas 
tūkstošiem gadu ilgā pieredze iekļaujas autora piedāvātajās 
sistēmās – «astoņi kubā» un «Kvintesence». autora izklāstītās 
zināšanas ļauj lasītājam orientēties plašajā tautas medicīnas 
literatūrā. Jau tagad pastāv desmitiem dažādu ārstniecības 
teorĳ u, taču lasītājam dažkārt grūti orientēties, kam taisnība 
un kas kļūdās. Pateicoties grāmatas autora zinātniskajai pieejai, 
visai efektīvais patiesības izziņas un izklāsta mehānisms būs 
pieejams ne vien tiem, kam nav nekādu priekšzināšanu, bet arī 
īstiem speciālistiem.

Šajā grāmatā pirmo reizi īsi un koncentrēti aplūkoti daži 
svarīgāko veselības problēmu aspekti, par pamatu ņemot auto-
ra rokrakstus ar nosaukumu «Nemirstība – tas ir pilnīgi reāli». 
Grāmata veltīta cilvēka kompleksas atveseļošanas problēmai, 
īpašu uzmanību pievēršot onkoloģĳ as jautājumiem, kā arī sa-
biedrības atveseļošanas socioloģiskajiem aspektiem.

Grāmatas pirmajā daļā sniegti universāli padomi veselīga dzī-
vesveida nodrošināšanai. Šie padomi sekmīgi pārbaudīti praksē, 
un tos augstu novērtējuši miljoniem lasītāju, kas cenšas kļūt veseli. 
Grāmata, kurā sniegti šie padomi, piecos gados izdota gandrīz 100 
reižu ar kopējo metienu nepilni 2 miljoni eksemplāru.

Grāmatas otrajā daļā aprakstīts bežšūnu (molekulārā lī-
menī) vēža modelis, kura pamatā ir brīvo radikāļu reakcĳ as. 
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aplūkots brīvo radikāļu neitralizācĳ as mehānisms, parādīta 
augu izcelsmes olbaltumvielu ietekme uz dzīvnieku izcelsmes 
olbaltumvielu veidošanos, kā arī sēru saturošu aminoskābju un 
mukopolisaharīdu (lat. mucus gļotas + polisaharīdi) loma.

Vienkārša, taču efektīva onkoloģisko procesu apturēšanas 
metodika ir pieejama, turklāt ne tikai klīnikas apstākļos.

Grāmatas otrais izdevums ir ievērojami plašāks, jo ievietoti 
materiāli, kas iegūti autora jaunākajos teorētiskos un eksperi-
mentāli terapeitiskos pētījumos. Šis izdevums ir unikāls arī tā-
pēc, ka tajā iekļautas jaunas onkoloģisko saslimšanu ārstniecības 
metodes, kas nav zināmas ofi ciālajai medicīnai.

autors cer, ka šī grāmata noderēs ne vien speciālistiem, bet 
kļūs par rokasgrāmatu katrā mājā, ikvienā ģimenē. Grāmata uz-
rakstīta visai saprotamā valodā, to var viegli izmantot. Grāmatas 
galvenā vērtība ir spēja sagādāt labu veselību ikvienam, kurš 
vēlas rūpēties par savu organismu. Grāmatā aprakstītās metodes 
ļauj katram cilvēkam iekšēji apņemties izveseļoties, turklāt sākot 
no nulles, proti, no brīža, kad no veselības vairs nav ne miņas.

Grāmatu ievada rakstnieka Mihaila Belgorodska raksts, kas 
stāsta par autora bagāto un daudzpusīgo radošo darbību, un 
viņa darba recenzĳ as.

Intelekts, kas vērtējams ar desmit triljoniem

No pastiprināta režīma kolonĳ as viņš tika atbrīvots1990. gada 
20. martā, atgriezās Kĳ evā, no kuras bĳ a vardarbīgi atrauts sep-
tiņus gadus, un ar visu sirdi un dvēseli iekļāvās zinātniskajās, 
organizatoriskajās, politiskajās, juridiskajās un sadzīves problē-
mās, kas bĳ a viņu pārņēmušas. un tikai tagad viņš atrada laiku, 
lai apmeklētu Kazaņu, paciemotos pie jaunākā brāļa. un pie 
reizes centās noskaidrot iespējamos zinātniskos un izdevējdar-
bības kontaktus ar mūsu pilsētu, kuras intelektuālo potenciālu 
novērtēja ļoti augstu.
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11. decembrī es klausījos fenomenālā kĳ evieša vispusīgu lekci-
ju zinātnes namā, kur viņu bĳ a uzaicinājis klubs «Voshožģeņĳ e». 
trīspadsmitajā decembrī universitātes klubā skatījos videofi lmu, 
no kuras kļuva skaidrs, ka pie mums ieradies vismaz Nobela 
līmeņa zinātnieks. 14. decembrī ierakstīju kasetē savu divas 
stundas ilgo sarunu ar viņu un viņa sievu vakariņās pie viesmī -
līgā N. antropova, kura mājai, spriežot pēc autogrāfu albuma, 
reti paiet garām kāds ievērojams tatarstanas galvaspilsētas 
viesis.

Viņu sauc par «ukrainas saharovu», par «daudzskaldni, kas 
iekļāvis sevī šīs pasaules gudrību». Šim īpatnējam ukrainas 
pilsonim piemīt unikāla mēroga un diapazona intelekts, enciklo-
pēdiskas zināšanas, un viņa biogrāfi jā apvienojušies fantastisks 
romāns, detektīvs un trilleris.

Viņa idejas tagad tiek novērtētas ar 10 triljoniem rubļu. Šī 
naudas straume varēja ieplūst valsts kasē jau pirms daudziem 
gadiem, aplaimojot katru valsts iedzīvotāju (pietiktu, starp citu, 
arī ar daudz mazāku summu; jebkura valsts būtu pārvērtusi pār-
pilnības ragā pat vienu šā universālā cilvēka ideju). taču Krievĳ a 
jau pati ir unikāla – «комсомольская Правда» to nesen nosauca 
par «brīnumzemi». lai gan tā ir pakļauta erozĳ ai un pārsātināta 
ar herbicīdiem, tā dažkārt dzemdē ģeniālus zinātniekus un tajā 
pašā laikā cenšas ar saviem miasmiem (gr. miasma – nešķīstība) 
iznīcināt ienākušos labos augļus, iegrūst tos nebūtībā. tāpēc 
pagaidām pazūd nebūtībā ne vien Kĳ evas giganta triljoni, valsts 
nav uztvērusi un ieviesusi nevienu viņa lielisko ideju, bet centās 
samīdīt pašu radītāju, likvidēt spēkus, kuru pienākums bĳ a rū-
pēties par valsts drošību (arī ekonomisko drošību). taču cilvēks, 
pret kuru vērsās šie spēki, izdzīvoja un, protams, izmantos visas 
savas spējas, gribu un mērķtiecību, lai ukraina, kas jau spērusi 
pirmo soli pretī īstai brīvībai, nezaudētu tās veltes, ko viņš alkst 
tai pasniegt. Varbūt viņš drīz vien iekļausies vadošo politisko 
darbinieku pulkā un kļūs pat par ukrainas prezidentu – viņš 
jau dodas šajā virzienā.
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iepriekšējā gadā par viņu trīs reizes rakstīja avīze «Труд», 
žurnālā «Техника-молодёжи» bĳ a apraksts, bet pēdējos divos 
gados Krievĳ as un ukrainas presē tika publicēti 75 materiāli par 
šo unikālo cilvēku. taču laiks, kas vēstures gaitā nemitīgi auļo 
uz priekšu, steidzina mūs un neļauj izsekot daudzajām publi-
kācĳ ām – lasītāju vairākums droši vien neko nezina par Borisu 
Bolotovu. tāpēc jāpastāsta par viņa dzīvi un radošo darbību.

Bolotovs dzimis 1930. gadā vienā no uļjanovskas apgabala 
ciematiem krievu strādnieka ģimenē. Jau piektajā klasē atklājās, 
ka viņam piemīt spēcīgs biolauks. taču šādu vārdu tajā laikā 
nepazina, un skolas direktors to nosauca par hipnozi. Ciemata 
ļaudis sāka nākt pie zēna, meklējot palīdzību pret slimībām, viņš 
pielika roku pie slimnieka pakauša vai gluži vienkārši lūkojās 
acīs, un daudzi izveseļojās. taču seansus nācās pārtraukt – tos 
aizliedza «pārstāvji» no uļjanovskas.

1955. gadā, kad Bolotovs beidza Odesas Elektrotehnisko 
sakaru institūtu un bĳ a beidzis dienestu armĳ ā, viņš ieintere-
sējās par biolauka iespējām, centās to modelēt un saprata, ka 
tas piemīt viņam pašam. Viņš sāka pētīt arī citus ārstniecības 
veidus, apguva senās tibetiešu un tautas medicīnas noslēpumus, 
ārstniecības augu īpašības, homeopātĳ u. 1961. gadā Bolotovs 
Maskavā iestājās aspirantūrā, vienā gadā pilnībā apguva trĳ u 
gadu kursu, iepazinās ar andreju saharovu, aizrāvās ar tautas 
tiesību aizstāvju idejām. Perspektīvo zinātnieku atstāja galvas-
pilsētā, piešķīra dzīvokli netālu no Kurskas stacĳ as, taču, tikko 
viņš bĳ a iegājis jaunajā dzīvoklī, galvā skaidri atskanēja vīrieša 
balss: «Nekavējoties brauc projām no Maskavas!» Pavēle pēc 
tam atkārtojās vairākas reizes. Nevēlēdamies rotaļāties ar ne-
redzamajiem spēkiem (tie dažkārt parūpējas par īpaši izciliem 
cilvēkiem), Bolotovs palūdz sakaru ministrĳ u pārcelt viņu uz 
citu vietu. tā 1962. gadā viņš ieradās Kĳ evā, kur viņam piešķīra 
dzīvokli, un saistīja savu likteni ar šo pilsētu.

1963. gadā Boriss Bolotovs kopā ar līdzstrādniekiem pirmo 
reizi izraisīja apgriezenisku kodolreakcĳ u, ar elektrisko strāvu 
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molibdēnu sadalot niobĳ ā un tehnēcĳ ā. 1964. gadā viņš aiz-
stāvēja zinātņu kandidāta disertāciju, un andrejs saharovs, 
ieinteresējies par Bolotova «aukstās» kodolreakcĳ as ideju, uzai-
cināja kĳ evieti pie sevis doktorantūrā. diemžēl doktorantūras 
drīz atcēla, un Bolotovam nācās samierināties, pārejot darbā 
Kĳ evas akadēmiskajā elektrodinamikas institūtā (1965. gadā). 
Viņš uzrakstīja doktora disertācĳ u par iespēju radīt intelektuālu 
robotu, kurš dzird un sarunājas kā cilvēks. Bolotovs izpildīja 
visus disertācĳ as aizstāvēšanas priekšdarbus, bet ... 1970. gadā 
tika atbrīvots «sakarā ar neatbilstību ieņemtajam amatam». 
Neatbilstība izpaudās tādējādi, ka viņš vadību nosauca par vēja 
ziedu zinātnē, atmaskoja direktora vietnieka fi nanšu mahinā-
cĳ as, bet, kad viņu pirms disertācĳ as aizstāvēšanas uzaicināja 
iestāties partĳ ā, Bolotovs pateica partorgam, ka «partĳ a ved 
tautu pa nepareizu ceļu».

Kopš šā brīža, lai arī kur viņš strādātu, vadītājiem zvanīja no 
augstākām instancēm, pēc tam arī no Valsts drošības komite-
jas, un pieprasīja padzīt no darba. atbrīvošanu un jauna darba 
meklēšanu virkne notika laikā, kad par viņa darbiem aizvien 
vairāk sāka interesēties ārzemju fi rmas. Bolotova disidenta dar-
bība sākumā bĳ a slepena. Viņš palīdzēja tautas tiesību aizstāvju 
ģimenēm, rakstīja skrejlapu tekstus ar aicinājumu cīnīties par 
«brīvu ukrainu», jo uzskatīja, ka Padomju savienības sastāvā 
vareno birokrātĳ u neizdosies pārvarēt. strādājot par pasnie-
dzēju Politehniskajā institūtā (1970 – 1974), viņš atļāvās teikt 
studentiem dumpīgas runas, bet, vadot Celulozes un papīra 
rūpniecības institūta lāzeriekārtu laboratorĳ u (1975 – 1978), kur 
puslegāli darbojās ar kodolprocesiem, viņš nolēma pabeigt vienu 
no saviem nozīmīgākajiem darbiem.

1977. gada pavasarī Bolotovs pabeidza trīsdesmit gadus il-
gušu darbu «Nemirstība ir reāla», kura mašīnraksts veidoja 13 
sējumus. trīs sējumos aprakstīti 2000 ārstniecības augu, 6000 
vairāku gadu tūkstošu senu recepšu, netradicionālu ārstniecības 
veidu metodikas. Viena no šīm grāmatām – «Kā neslimot un ne-
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novecot» – ir autora oriģināla ārstniecības koncepcĳ a, kas būtiski 
atšķiras gan no tradicionālās medicīnas, gan no dažādu bregu un 
šeltonu ieteikumiem. Šīs teorĳ as kvintesenci Bolotovs formulēja 
kā 5 noteikumus, kas nesen publicēti vairākos laikrakstos. taču 
Boriss Bolotovs neaprobežojās ar zinātni par jaunību un ilgu 
mūžu. Nemirstība, uz ko cilvēce tiekusies visos laikos, tieši tā 
patiesi aizrāva zinātnieku. Bolotova nemirstības teorĳ as pamatā 
ir «šūnas-līderes» periodiska nomaiņa ik pēc 40 gadiem. Šī šūna 
atrodas cilvēka organisma centrā, divu pirkstu att ālumā zem 
nabas, un atbild par jaunu šūnu radīšanu organismā. Cilvēks 
noveco tāpēc, ka noveco šī šūna, tādēļ to vajag nomainīt ar jaunu 
apaugļotu olšūnu. Pēc katras šādas nomaiņas visas organisma 
šūnas pamazām atjaunosies.

Bolotovs noskaidroja, ka līderis ir katrā dzīvnieku un cilvēku 
populācĳ ā, un, ja tam nepiemīt atbilstoši biolauki, populācĳ a 
sairst un iet bojā. Bars maina vadoni, kad tas noveco un nevar 
normāli funkcionēt (un tas tika rakstīts Brežņeva dzīves laikā!). 
tagad mūsu valsts sairst tāpēc, ka mēs izvēlamies fi ktīvus līde-
rus, kuru norādījumi nedarbojas.

tātad grāmata nebĳ a veltīta tikai medicīnai. Šeit bĳ a gan 
fi lozofi ja, gan socioloģĳ a un pat kodolfi zika. Pirms grāmatas 
nelegālas iespiešanas Bolotovs tajā pauda domas, ka nav ie-
spējams uzcelt komunismu, ka pašreizējais karš afganistānā ir 
noziegums, ka Komunistiskās partĳ as politika ir analfabētisms, 
ka nepieciešama divu partĳ u sistēma un privātīpašums, ka tais-
nība ir Polĳ as «solidaritātei». Viņš nebĳ a akadēmiķis, kāds bĳ a 
saharovs, un labi saprata, ka viņam nepiedos to, ko atļāvās aka-
dēmiķis. Kad grāmata izplatījās visā ukrainā, tās autoru palūdza 
aiziet no institūta. Pēdējā darbavietā (puse pastnieka algas – 
30 rubļu mēnesī) viņš noturējās tikai 9 mēnešus. Pārbiedētais 
priekšnieks palūdza viņu aiziet arī no šā darba. Bĳ a 1981. gads, 
atlika vienīgi ārstēt cilvēkus un braukāt ar lekcĳ ām par nemir-
stību. Īsā laikā izplatījās slava, ka viņš ir ārsts brīnumdaris, kas 
izdziedinājis pat vēža slimnieku. 1982. gadā Valsts drošības 
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komiteja sāka Bolotovu rūpīgi izsekot, ierakstīja pat viņa sarunas 
taksometrā.

tieši šajā laikā Bolotovu steidzīgi izsauca pie vēža slimnie-
ces Picundā. Kāda balss galvā brīdināja: «Neņem biļeti augšējā 
guļvietā!» taču citas biļetes nebĳ a, braukt nācās tieši augšējā 
guļvietā. Viņš apgūlās ar kājām pie loga un nolēma neaizmigt. 
Negaidot atvērās durvis, nepazīstamais piespieda pie viņa sejas 
ar kaut kādu šķidrumu piesūcinātu marli, pēc tam izmeta to pa 
pavērto logu un aizgāja. sāka trūkt elpas, dziednieks pagriezās 
ar galvu pie loga, pie svaiga gaisa, un pārsedzās ar palagu. atkal 
parādījās nepazīstamais, divas reizes iedūra ar nazi tur, kur tikko 
bĳ a bĳ ušas krūtis, un nozuda. Īstenībā slepkava iedūra kājā, un 
asiņojošais Bolotovs nokrita zemē. Viņš parādīja mums kreisajā 
kājā rētu, kas bĳ a palikusi pēc operācĳ as.

acīmredzot šo operācĳ u veica Valsts drošības komiteja, taču, 
tā kā tā neizdevās, 1983. gada 15. martā viņa dzīvoklī iebruka 
miliči un 15 stundas visu izvandīja, konfi scēja (un līdz šim lai-
kam nav atdevuši!) 750 vērtīgas grāmatas, bet Bolotovu pašu 
arestēja un aizveda uz Valsts drošības komitejas izmeklēšanas 
izolatoru. tur Bolotovs pavadīja pusotra gada, no tiem apmē-
ram gadu dažādās psihiatriskās ekspertīzēs Kĳ evā un Maskavā. 
spīdzināšanas, sitieni, ņirgāšanās... Galu galā viņu atzina par 
pieskaitāmu un 1984. gadā tiesāja. Par «valsts apmelošanu» grā-
matā «Nemirstība» varēja piespriest tikai 2 gadus ieslodzījumā, 
tāpēc pievienoja vēl 6 gadus pēc pseidokrimināliem pantiem 
«nelikumīga dziedināšana» un 2620 rubļu piesavināšanās – šādu 
algu viņš saņēma priekšpēdējā darbavietā (skaitļošanas centrā), 
kur, vienojoties ar vadību, viņam bĳ a brīvs režīms. Bĳ a arī ņirgas 
presē, sievu Nellĳ u «pēc pašas vēlēšanās» atbrīvoja no docentes 
darba, dēlam atņēma dzīvokli. lai Bolotovam uzrīdītu kriminā-
listus, zonā izplatīja baumas, ka viņš izvarojis savu meitu (kuras 
viņam nekad nav bĳ is!).

stāvoklis kļuva draudošs, un, paužot protestu, Bolotovs ar 
pārinieku 1986. gadā, Komunistiskās partĳ as XXVii kongresa 
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atklāšanas dienā, aizbēga, tieši pusdienlaikā pazūdot no zonas. 
Priekšniekus viņi iepriekš brīdināja, taču tie neticēja, ka iespē-
jams aizbēgt. Viņus meklēja tūkstošiem karavīru, taču bēgļi pēc 
nedēļas paši atgriezās. Jauna tiesa pievienoja Bolotovam vēl 
2,5 gadus ieslodzījumā, taču bĳ a arī pozitīvs rezultāts – viņu 
pārvietoja uz citu kolonĳ u. tur Borisam Bolotovam izdevās ne-
iespējamais un neticamais: viņš piesaistīja sev dažus virsniekus, 
ieguva savā rīcībā nelielu laboratorĳ u, sagādāja nepieciešamo 
iekārtu, izveidoja paša konstruētu kodolreaktoru un pirmo reizi 
pasaulē īstenoja «aukstās» (bez paātrinātājiem – sinhrofazotro-
niem) kodolreakcĳ as, pārvēršot fosforu un svinu par citiem 
ķīmiskajiem elementiem. turklāt viņš ieguva simtiem jaunu, 
zinātnei nepazīstamu ķīmisko elementu. Paraugus analīzei ārpus 
zonas viņš sūtīja ar atkritumu konteineriem, atkritumu vedējam 
maksāja ar nometnes valūtu – tēju. No zonas Bolotovs sarakstījās 
ar zinātnes pasauli, sūtīja pieteikumus izgudrojumiem, daži no 
tiem tika ieviesti uzņēmumos, kamēr izgudrotājs vēl atradās 
ieslodzījumā. Bolotovs tika reabilitēts pēc politiskajiem pantiem 
(1989. gadā), taču turpināja atrasties ieslodzījumā pēc krimināl-
pantiem un tā aizrāvās ar darbu, ka atbrīvošanas dienā lūdza 
palikt ieslodzījumā vēl pāris nedēļu, lai pabeigtu eksperimentus. 
taču pretī atbraukusī sieva Nellĳ a tam kategoriski pretojās.

1990. gada 16. maĳ ā Krievĳ as akadēmĳ as un Vispasaules zi-
nātnieku, novatoru, izgudrotāju un kultūras darbinieku palīdzī-
bas fonda dibināšanas sapulcē nesenais ieslodzītais nolasīja refe-
rātu par savas dzīves galveno atklājumu, gadsimta atklājumu – 
tabulu, kurā ir ... vairāk nekā 10 000 ķīmisko elementu un kurai 
Mendeļejeva ķīmisko elementu periodizācĳ as tabula (ar nedaudz 
vairāk nekā simts elementiem) ir tikai atsevišķs gadījums.

Šos jaunos, tradicionālajai ķīmĳ ai un kodolfi zikai nepazīs-
tamos ķīmiskos elementus (daži to paraugi ir Bolotova rīcībā) 
viņš nosaucis par izosteriem. Pēc referāta sapulce tūlīt piešķīra 
Borisam Bolotovam tautas akadēmiķa goda nosaukumu, kurš 
tika apstiprināts plašā sapulcē Gorbunova namā.



Intelekts, kas vērtējams ar desmit triljoniem  1515

Šādu atklājumu zinātnieks varēja izdarīt, tikai pilnīgi igno-
rējot fi ziku, ko māca skolā un augstskolā. Viņš noraidīja Bora 
atoma modeli, neatzina protonus un neitronus, no kuriem it 
kā sastāv kodols. Pārāk daudzi efekti, ko atklājuši dažādi zi-
nātnieki, neiekļaujas klasiskajā shēmā. Bolotovs sniedza savu 
atoma uzbūves  modeli, kas ļāva viņam izplānot zonā pabeigto 
eksperimentu. Bolotovu (darbā piedalījās arī zinātnieka sieva un 
dēls) tabula tagad atrodas pie sienas zeļinska muzejā (Maskavā) 
līdzās Mendeļejeva tabulai. Praktiskajā plānā tā paver fantastis-
kas perspektīvas. Nav viegli iedomāties mūsu ofi ciālās zinātnes 
apjukumu...

tādu pašu apvērsumu Bolotovs izdarīja arī ķīmĳ ā. Visiem 
pazīstamo zinātni viņš nosauca par pirmās paaudzes ķīmĳ u, bet 
pats izstrādāja otrās paaudzes ķīmĳ u. Parastā ūdens vietā tās 
pamatā ir litĳ a ūdens (li2 O), kas planētas slāņos sapresēts silīcĳ ā. 
Bolotova ķīmĳ ā parastie ķīmiskie elementi ir tikai skābes, sārmi 
un sāļi, kas radušies reakcĳ ās ar litĳ a ūdens jonu līdzdalību, bet 
elementu kodolpārvērtības ir šo pašu reakcĳ u būtība!

Boriss Bolotovs jau ieguvis autora apliecību 150 izgudroju-
miem, kuru ieviešana uzņēmumiem devusi 2 miljonus rubļu peļ-
ņu. Vēl uz 350 izgudrojumiem un 20 atklājumiem iesniegti pietei-
kumi izgudrojumu un atklājumu valsts komitejā. Visvērtīgākās 
viņa idejas tika noraidītas kā... neiespējamas. Bolotova triljoni 
slēpjas viņa iesniegtajos desmitiem priekšlikumu par zinātniski 
sarežģītām tehnoloģĳ ām. tie ir putu materiāli no minerāliem 
un metāliem, kuru izturība pārspēj visus līdz šim zināmos ma-
teriālus. No tiem var viegli izgatavot visu nepieciešamo, ko vien 
vēlas, sākot ar govju kūtīm un garāžām līdz raķešu korpusiem. 
tas ir Bolotova iegūtais un pārbaudītais supercietais silīcĳ s ar 
dimanta īpašībām. tā ir ekoloģiski tīra kodolenerģētika, kuras 
pamatā ir fosfors un citi vieglie elementi. tai var viegli pielaikot 
pašreizējās atomelektrostacĳ as, novācot «netīros» urāna katlus. 
iespējams arī kabatas kodolreaktors ķermeņa apsildīšanai. tā ir 
iespēja iegūt zeltu no svina un dzīvsudraba, kā arī citas vērtīgas 
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vielas, izmantojot otrās paaudzes ķīmĳ u. Ūdens iegūšana no 
gaisa, kas atrisinātu daudzas sausuma pārņemto rajonu pro-
blēmas. Papīra izgatavošana no bazaltiem un citiem minerāliem, 
kas paglābtu mūsu mežus no izciršanas. Fermenti, kas paātrina 
lauksaimniecības augu un dzīvnieku augšanu un paaugstina 
produktivitāti. Metālu ieguve ar kausējumu elektrolīzi, kas ir 
daudz lētāka par domnas procesu. Ķīmiskās reakcĳ as paātrino-
šu katalizatoru ražošana. Bolotovam ir arī ekoloģiskas idejas. 
Černobiļas katastrofas zonas ātras un efektīvas dezaktivācĳ as 
veids. radionukleīdu izvadīšana no radiācĳ as skarto cilvēku 
organisma. Kaspĳ as jūras un arāla jūras glābšana.

Bolotovs nevēlas neko pierādīt ofi ciālajai zinātnei, bet cenšas 
sadarboties ar praktiķiem – pašu zemes un ārzemju uzņēmējiem. 
Priekšlikumi par miljardiem dolāru nelika ilgi gaidīt. Boriss 
Bolotovs nesen tika pilnīgi reabilitēts. Viņš izvirzīja savu kandi-
datūru ukrainas prezidenta vēlēšanās, taču saņēma att eikumu, 
jo ... vēlēšanu komiteja uzskata, ka viņš nepietiekami pārvalda 
ukraiņu valodu. un tas tika sacīts cilvēkam, kurš pārvalda dau-
dzas gan senās, gan mūsdienu valodas, arī ukraiņu valodu. taču 
Bolotovs nav zaudējis neatlaidību: viņš ir pārliecināts par savām 
līdera spējām, kā arī par to, ka viņa laiks vēl pienāks.

Bet par Kazaņu un Kazaņas cilvēkiem mūsu Kĳ evas viesis bĳ a 
sajūsmināts. N. antropova albumā zinātnieks ierakstīja «mūžī-
gu pateicību par to, ka jūs esat tāds, kāds esat». 15. decembrī, 
aizbraukšanas dienā, Bolotovs apmeklēja izstādi «Cita māksla». 
Pie gleznām, kas izsmēja padomju ideoloģĳ as štampus, Boriss 
Bolotovs skaļi smējās. avangardistu gleznas, it īpaši O. Celkova 
un O. rabina darbi, viņam patika. Jo viņš pats taču ir atomfi zikas 
avangardists.

M. Belgorodskis.
acīmredzamais – neticamais.

intelekts, kura vērtība ir desmit triljonu. 
«Советская Татария». 28.12.1991, 1.–4. lpp.
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Es nogaidīju izdevīgu brīdi un pieliku roku pie Grišas kakla. 
Man par lielu izbrīnu viņš tūlīt pat nokrita uz grīdas un zaudēja 
samaņu. Visi bērni iekliedzās, pieskrēja skolotāja un redz: Griša 
guļ uz grīdas, viņa acis atvērtas, zēns acīmredzot ir paralizēts. 
«Kas to izdarīja?» Kāds atbildēja, ka redzējis, kā es tikko ne vien 
pielicis roku zēnam pie pakauša, bet arī iesitis pa galvu. tā kā 
bērns nespēj ar roku paralizēt cilvēku, tad es esot iesitis viņam ar 
kādu priekšmetu. tūlīt pat sāka meklēt šo priekšmetu, lai būtu, 
tā sacīt, lietiskais pierādījums. Pēc tam mani aizveda pie direk-
tora. Viņš lika parādīt priekšmetu, ar kuru es it kā esot iesitis 
klases biedram. Es taisnojos, ka neesmu sitis savam biedram, bet 
tikai pieliku roku pie viņa pakauša. Mūsu direktors tikai smējās 
un pēc tam sacīja: «Pieliec roku man pie kakla, tad redzēs, kas 
notiks!» Es pieliku roku. direktors iekliedzās: «tā ir hipnoze!» 
Kopš tā laika visi nolēma, ka es spēju hipnotizēt un varu palīdzēt 
cilvēkiem, kas slimo ar dažādām kaitēm.

Pie manis sāka nākt cilvēki ar savām slimībām. Es pieliku 
roku slimniekam pie pakauša un sacīju tikai vienu frāzi: «Jums 
jau ir labi. Jums viss ir labi.» daudzi gluži vienkārši lūdza, lai 
es ieskatos viņiem acīs. Es skatījos acīs, un mani pārtrauca ar 
vārdiem: «Pietiek. Man jau ir labi.» tā pagāja mēneši. Cilvēki 
turpināja nākt. Vasarā es hipnozes seansus vadīju pie dīķa, kur 
sanāca gan bērni, gan pieaugušie. Es izraisīju viņiem hipnozi un 
iedvesu labu pašsajūtu. taču reiz atbrauca no uļjanovskas divi 
«pārstāvji» un to visu aizliedza. 

tajā pašā laikā es centos pēc iespējas detalizētāk izpētīt šo 
parādību, izlasīju daudzas grāmatas par hipnozi. No tām es uz-
zināju, ka ietekmēju cilvēkus nevis ar hipnozi, bet gan ar spēcīgu 
biolauku, jo hipnoze ir informatīva iedarbība. Vienlaikus es sāku 
studēt arī citus cilvēku ietekmēšanas ceļus, ne vien ar biolauku 
un hipnozi, bet arī ar ārstniecības preparātiem, kas iegūti no ārst-
niecības augiem un kukaiņiem (bitēm, skudrām, utīm, vabolēm, 
tārpiem, sēnēm un vispār no dzīvnieku izcelsmes šūnām). Īpašu 
vērību es veltīju fermentu izpētei.
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Fermenti attīra un atjauno organismu

ar fermentiem es saprotu vienšūnu organismu dzīvības 
procesu norises produktus, iedalot tos divās savstarpēji pretējās 
klasēs – augu un dzīvnieku izcelsmes fermentos.

dzīvnieku izcelsmes fermenti parasti veidojas, izmantojot 
rauga baktērĳ as, kā arī piena nūjiņu baktērĳ as. rauga baktēri-
jas iegūst no augēdāju dzīvnieku, piemēram, aitu, kazu, govju, 
zebru, antilopju, mežacūku, aļņu, sumbru un citu dzīvnieku 
zarnu trakta.

dažādas rauga baktērĳ as spēj pārstrādāt augu olbaltumvielas. 
tā, piemēram, visiem pazīstamais raugs labi pārstrādā kviešu un 
vairāku citu graudzāļu olbaltumvielas, bet mežacūku raugs spēj 
pārstrādāt ozolzīļu, kastaņu un kukurūzas olbaltumvielas. tā, 
piemēram, izcept no kukurūzas cilvēkiem paredzētu maizi bez 
mežacūku rauga izmantošanas gluži vienkārši nav iespējams.

Piena baktēriju fermentus kopš seniem laikiem izmanto 
ārstnieciskos nolūkos. tā, piemēram, govs pienu pienskābes 
baktērĳ as pārveido par šķidru biezpiena un sūkalu masu. Šīs 
sūkalu baktērĳ as labvēlīgi ietekmē mūsu organismu. taču sūka-
las, kas no piena veidojas pašreizējos apstākļos, atstāj uz cilvēku 
nomācošu ietekmi.

Kad es sāku pētīt šīs sūkalas, tad sapratu, ka tas notiek tāpēc, 
ka dzīvnieki saņem nepilnvērtīgu barību (ēd vienu un to pašu 
zāli). tāpēc piens un pēc tam arī sūkalas zaudē vērtīgās ārstnie-
ciskās īpašības.

Es nolēmu atjaunot sūkalu ārstnieciskās īpašības un sāku 
audzēt piena sūkalu baktērĳ as vidē kopā ar ārstniecības augiem.

Ja piena sūkalām pievienosim cukuru un ārstniecības augus, 
piemēram, strutenes (strutenes ir visai indīgs augs), tad iegūsim 
vidi, kurā ir indīgi alkaloīdi. Šajā vidē var izdzīvot tikai spēcī-
gas baktērĳ as. ar šādu nelabvēlīgu vidi sekmīgi tiek galā piena 
baktērĳ as, kas iegūtas no kazas piena sūkalām. Cilvēki jau sen 
ievērojuši, ka viņu kazas ēd strutenes ar lielu apetīti. tādējādi 
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piena baktērĳ as, kas audzētas vājām baktērĳ ām nelabvēlīgā vidē, 
kļuvušas visai ārstnieciskas.

Veselīgus piena baktērĳ u fermentus katrs pats var pagatavot 
mājas apstākļos. sniegšu vienu iespējamu recepti.

Ņem 3 litrus piena sūkalu, cukuru ieskābšanai, glāzi kaltētu vai 
svaigu sasmalcinātu struteņu. Strutenes iesien marles maisiņā un 
ar svariņa (akmentiņa) palīdzību nogremdē trauka dibenā. Ja piena 
sūkalas, rūgušpienu sarecinot biezpienā, pārkarsētas, piena baktē-
rijas ies bojā. Šādā gadījumā iegūtajām piena sūkalām jāpievieno 
nedaudz (apmēram 1 tējkarote) krējuma. Krējumā vienmēr ir labas 
piena baktērijas. Vislabāk izmantot kazas piena krējumu. Iegūtais 
buljons jāglabā siltā, tumšā vietā. Burku pārklāj tikai ar vairākkārt 
salocītu marli, lai neieviestos vīna knišļi.

divu nedēļu laikā izveidojas visai spēcīgas pienskābes bak-
tērĳ as. to darbības produkti spēj atjaunot un att īrīt virsmas, uz 
kurām tie nokļūst. turklāt tie att īra ne vien ādas virspusi, bet gan 
visas virspuses organismā, arī acu, aizdegunes, ausu, plaušu, 
visa kuņģa un zarnu trakta iekšējās virsmas un citas virspuses.

ilggadējā pieredze, izmantojot struteņu fermentus ādas un 
citu virsmu slimību ārstēšanai, ir pierādījusi šā fermenta lielo 
vērtību.

tā, piemēram, es pierādīju, ka, 1–2 nedēļas lietojot struteņu 
fermentus iekšķīgi pa pusglāzei pusstundu pirms ēšanas, pilnīgi 
atjaunosies gan kuņģa, gan visa zarnu trakta epitēlĳ s.

Novērots arī, ka no zarnu trakta epitēlĳ a mikrobārkstiņām 
tiek atgrūsti visi smagākie metāli (piemēram, svins, dzīvsud-
rabs, tallĳ s, bismuts u.c.). agrāk tie nevarēja iekļūt organismā, 
jo veidojās hlorīdi, bet šo metālu hlorīdi neizšķīst. daļa radio-
nuklīdo metālu, saskaroties ar kuņģa sulām, veido nešķīstošus 
kompleksus, kuri paliek epitēlĳ a mikrobārkstiņās un viegli tiek 
atgrūsti ar struteņu fermentu palīdzību.

Šis faktors ir īpaši svarīgs ukrainas un Baltkrievijas (arī 
Baltĳ as valstu) iedzīvotājiem, kam nācies izbaudīt radionuklīdu 
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iedarbību. zinot, ka radionuklīdi kuņģa sulās veido nešķīstošus 
kompleksus, var pasargāt organismu no to iekļūšanas dziļāk, 
stimulējot kuņģa sulu izdalīšanos.

Šim nolūkam var izmantot arī vietējos rajonos augošās stru-
tenes. Pati pienskābā baktērĳ a ir ļoti jutīga pret radionuklīdiem. 
Ja tās plazmā nokļūst radionuklīds, tad šūna drīz vien iet bojā 
un nogulsnējas. Pati fermentu vide nav radioaktīva, un parasti 
pēc izžāvēšanas tās radionuklīdu līmenis ir vairākas reizes 
(vismaz divas reizes) zemāks nekā izmantojamo piena sūkalu 
vai struteņu fona radiācĳ as līmenis. Protams, minētajā teritorĳ ā 
augošajām strutenēm piemīt zināms radiācĳ as līmenis, bet šis 
līmenis nav daudz augstāks par izmantojamo pārtikas produktu 
radiācĳ as līmeni.

starp citu, visai saindētajā labībā ir radionuklīdi, taču mūs to 
līmenis īpaši neuztrauc, jo tas ir visumā neliels un nespēj nodarīt 
lielu ļaunumu cilvēkam. struteņu radiācĳ as līmenis nav daudz 
augstāks par mūsu maizes radiācĳ as līmeni, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka ārstnieciskos nolūkos mēs izmantojam nevis pašu augu, bet tā 
rūgšanas produktus – fermentus, ko ievērojami att īrījušas piena 
baktērĳ as. labāk būs, ja izmantosiet tikai lakstus un lapas. saknes 
izmantot nav vēlams, jo tajās radiācĳ as līmenis ir daudz augstāks.

līdzīgas īpašības piemīt arī daudziem citiem fermentiem. 
Piemēram, fermenti, kas veidojas kastaņu pienskābās rūgšanas 
rezultātā, ļoti labi izvada radionuklīdus no organisma. Kastaņus 
arī agrāk izmantoja sevišķi ārstniecisku alus šķirņu izgatavoša-
nai. tā, piemēram, «Karaliskā alus» receptēs bieži norādīts, ka 
zirgkastaņi ir veselībai svarīga piedeva.

tomēr jāpiezīmē, ka tiem kastaņiem, kas nogatavojušies 
ukrainā, ir paaugstināts gamma kvantu radiācĳ as fons. taču tas 
nav augstāks par daudziem mūsu izmantoto pārtikas produktu 
fonu. tā ka būtībā zirgkastaņu radiācĳ as līmeni var uzskatīt par 
visai pieļaujamu, vēl jo vairāk tāpēc, ka šķidrais rūgšanas pro-
dukts veidojas ar daudz zemāku radiācĳ as līmeni (gluži tāpat, 
kā izmantojot strutenes).
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