
Természetes vízkezelés

Vízkő elleni védelem
Meggyógyítja a vizet

Az élet forrása
a lakóházak, lakások és az ipar számára

- megakadályozza a vízkőlerakódást
- kioltja, törli a vízből a káros anyagok rossz rezgéseit

- éltető energiával tölt fel minden embert, állatot és növényt

        



„Az élet titkát a víz rejti magában, 
az  eredendő,  ősi  rendezettségében 
megőrzött víz.”
(Karl Trincher biofizikus)

Az érezhetően erősödő jó 
közérzet okai:

– a káros anyagok rossz rez-
géseinek kioltása

– építő energiák átadása a 
vízfogyasztás, fürdés, tuso-
lás során

– az anyagcsere, az emésztés 
és a kiválasztás támogatása

– a nyirokkeringés aktivizá-
lása

– a vérképzés erősítése
– lágyabb víz

Mikroszkópikus felvétel a kezeletlen veze-
tékes vízről (Graz)

A felvétel ugyanarról a vízről készült, de 
UMH-energetizálás után. A kívánt szerke-
zeti változás láthatóvá vált.

Természetes vízkezelés

Miért létfontosságú az ivóvíz 
fizikális állapota?

Az  emberi  szervezet  rendezett 
struktúrájú  anyagokat  képes  csak 
beépíteni a táplálékból, a levegőből 
és a vízből.

A kutatások sajnos azt bizonyítják, 
hogy  a  rendezett  struktúrák nem 
lelhetőek  fel  már  sem ivóvizeink-
ben, sem az ipari vízben.

Mi ennek az oka? A klórozás, fluo-
rizálás,  kémiai  tisztítás  és  mind-
ezek után több kilométeres csőve-
zetékekben  magas  nyomáson  való 
szállítás.  A forrásvíz  eredeti  ener-
getikai minősége ezáltal szinte tel-
jesen elvész.

Már tudósok és orvosok is felhív-
ják a figyelmet arra, hogy a vezeté-
kes víz fogyasztása betegségeket és 
allergiát  idézhet elő. Ezért sürgető 
szükségességgé vált a vezetékes víz 
állapotának  javítása.  Mindez  egy 
megfelelő természettudományi fel-
fedezésnek  köszönhetően  lehetsé-
ges.

„A víz a rezgések ruháját hordja.”
(Prof. Dr. Török Szilveszter)

Miért létfontosságú a 
negatív rezgések törlése?

A víz mint őselem a rezgések for-
májában jelenlévő információk leg-
fontosabb  hordozója.  Ezek  egy-
aránt  lehetnek  pozitív,  építő  vagy 
negatív, káros információk.

Tudományosan  bizonyítható,  hogy 
a  káros  anyagok,  mint  például  az 
ólom,  peszticidek,  gyógyszerma-
radványok, stb. még a kémiai tisztí-
tás után is megmaradnak a vízben 
úgynevezett  frekvencialenyomat 
formájában.

Ezek az egészségtelen rezgések bi-
zonyíthatóan  bejutnak  az  emberi 
testnedvekbe  és  megzavarják  az 
anyagcserét,  az  emésztést,  a  nyi-
rokkeringést és a sejtközi kommu-
nikációt.

A víz  éltető  és  egészségfenntartó 
ereje  már  csak fizikai  módszerek-
kel állítható helyre úgy, hogy az át-
rendeződött  rezgésformák  pozitív 
befolyásolásával  az  eredeti  rend 
helyreálljon.

A hangok  hatására  geometrikus  képződ-
mények láthatóak a víz molekuláris szer-
kezetében. Így válik érzékelhetővé a víz-
ben,  mint  őselemben  létező  természeti 
rend.

Fátyoloptikás  mérések  (árnyékkép-
felvétel)  Hans  Jenny  „Kymatik”  című 
könyvének 2. kötetéből.



Az  UMH-készülékeken  átáramló 
víz olyan hatékony rezgésmezőkkel 
érintkezik, amelyek speciálisan in-
formált  folyadékok,  drágakövek, 
fémek  és  egyéb  finom  szerkezetű 
anyagok energiáját közvetítik.
Ezáltal  egy  tartós  újjárendeződés 
jön  létre  a  víz  fizikai  szerkezeté-
ben. A  káros anyagok frekvenciái, 
egy energiaszegény rácsban raktá-
rozódnak és törlődnek.

Mi történik a vízben találha-
tó ásványi anyagokkal? 

Az élő szervezet a természetes, de 
szervetlen ásványi  anyagokat csak 
akkor  tudja  felhasználni,  ha  a  víz 
energiadús és rendezett struktúrájú. 
A  hasznosíthatatlan  anyagokat  a 
rendezett szerkezetű élő víz a kivá-
lasztórendszer  segítségével  eltávo-
lítja.

A kísérleti személy ujjbegyei az energeti-
zált víz fogyasztása előtt nagyon gyenge 
energiát sugároznak. (Kirlian-fotográfia)

Két pohár UMH-technológiával kezelt víz 
elfogyasztása után érzékelhetően erőtelje-
sebb a sugárzás az ujjvégeken. (Kirlian-
fotográfia)

Hogyan akadályozza meg az 
UMH-technológia a vízkőle-

rakódást?

Hasonlítsuk érrendszerünket a víz-
vezetékrendszerhez!
A bécsi TÜV vizsgálatai igazolták, 
hogy a kalcium az  energiátlan víz  -  
ben kalcit  formájában  van  jelen 
(hegyes kristályok). Ilyen állapotá-
ban lerakódásokat hoz létre. A fizi  -  
kailag  kezelt  vízben  azonos  ke  -  
ménységi fok mellett a kalciumsók 
aragonitként  (  „mikrokristályos 
iszap”)   viselkednek,  amely 
semmilyen  lerakódást  nem  képez 
így azonnal  kiválasztódik és kiürül 
a szervezetből.
Ezzel  egyidejűleg  megkezdődik  a 
korábbi  kemény  lerakódások 
folyamatos leépítése.  Az agresszív 
vizek  semlegessé  válnak,  ez 
például  a  rozsdaképződést  is 
hátráltatja.

Erősen vízkövesedett felület UMH-vízzel 
való kezelés előtt.

„Az emberi lélek a vízhez hasonló. 
Az égből jön és az égbe tér meg,
és újra le a Föld mélyébe, örökös 
változásban.”
(Goethe)

Látható előnyök:

– megakadályozza a vízkőle-
rakódást a vízvezetékekben

– feloldja a már meglévő le-
rakódásokat

– csökkenti az energiafel-
használást a vízmelegítő 
készülékekben

– lágyítja a vizet, csökkenti a 
tisztító- és mosószerfelhasz-
nálást

– a növények növekedése 
meggyorsul

– nincsenek fenntartási költ-
ségek

Egyértelműen látható az UMH-készülék 
vízkőellenes hatása. A fűtőszálakról leol-

dotta a vízkövet.



UMH: az élet forrása a lakóházak, lakások és az ipar számára!

Univerzális kiskészülék
– 24  karátos  aranyozott  vagy  ezüstö-

zött.
– Közvetlenül felszerelhető a konyhai, 

a fürdőszobai, a kerti csapra vagy a 
tusolóra.

– Sokoldalúan  alkalmazható,  utazás-
hoz ideális!

Bejövő  fővízvezetékre  szerelhető 
készülék
– A ház teljes vezetékrendszerét ener-

getizált vízzel látja el.
– 1/2, 3/4, 1, 5/4,  6/4 és 2“-os mére-

tekben kapható.
– A beépítés  egyszerű  vízvezetéksze-

relői munka.

Lakásba építhető készülék
– Könnyen és egyszerűen felszerelhe-

tő a hideg vizes vezeték elzáró szele-
pénél.

– A  vezetékek  szétválasztása  nem 
szükséges, a zárófunkció megmarad.

– Költözéskor könnyen leszerelhető.
– 1/2, 3/4 és 1“-os zárószeleppel ren-

delhető.

Kiegészítő  készülék  ozmózis-  és 
mechanikai szűrőberendezésekhez
– Optimális energetizáló kiegészítés a 

már beüzemelt, megszokott vízkeze-
lő berendezésekhez.

– 3/8“-os csatlakozóval  vagy  igény 
szerint tömlőcsatlakozással is szállít-
ható.

Nagy méretű asztali készülék
– Víz  és  egyéb italok  energetizálásá-

hoz ajánlott.
– Kiszerelés:  1/2“-os  aranyozott  ké-

szülékkel,  összecsavarozható  pira-
mis-állvánnyal és üvegtölcsérrel.

Kis méretű asztali készülék
– Az univerzális  kiskészülék állvány-

nyal és üvegtölcsérrel kombinált vál-
tozata,  ahogyan a jobb oldali  ábrán 
látható.

A vízkezelés ezen természetes  módszerével 
az erejüket vesztett vezetékes vizek teljes re-
generálódását érhetjük el. A víz energiájának 
értéke Bovis-egységgel mérve a hétszeresére 
emelkedik. Ez magyarázza és igazolja a szo-
katlanul magas hatásfokot.

Hatások bizonyítása:
Az  UMH-készülékek  hatását  számos  tudo-
mányos bizonyíték támasztja alá: többek kö-
zött Dr. Popp UV-spektroszkópiás és biofo-
ton-mérései, Dr. Voll felületi feszültséggel és 
a  bőr ellenállásával  kapcsolatos vizsgálatai, 
színképelemzések, kineziológiai vizsgálatok, 
Kirlian-fotók  és  radiesztéziai  vizsgálatok 
egyértelműen  igazolják  az  UMH-termékek 
kiváló minőségét.

Működés és hatóidő:
Minden UMH-készülék azonnal, külső ener-
giaforrás vagy egyéb hozzávaló nélkül hasz-
nálható.  Hatásuk  sérülésmentes  állapotban 
nem gyengül, örökös.

Elhelyezés:
Az UMH-készülékeket, amennyiben lehetsé-
ges, ne helyezzük erősen zavaró elektromos 
készülékek  közvetlen  közelébe  (pl.  mikro-
hullámú sütők, vezeték nélküli és rádiótelef-
onok,  stb.).  Az  erős  geopatikus 
zavarózónákban való elhelyezés csökkenthe-
ti  az  UMH-készülékek  hatékonyságát.  Az 
UMH kozmikus energetizátorai ezeket a ha-
tásokat  semlegesítik.  Forduljon bizalommal 
értékesítési partneréhez tanácsért!

Anyag és teherbírás:
Az itt felsorolt készülékek minden alkatrésze 
sárgarézből készül. A TÜV Bayern SZA élel-
miszereredeti  és  nyomásbiztonsági  szem-
pontból bevizsgálta őket.
Víznyomás: max. 10 bar-ig.
Hőmérséklet: max 95 °C-ig.
Kérjük, óvja a fagytól!

Garancia: 
– 5  év  a  működésre  és  az  alkalmazott 

technológiára

Gyártó:
Institut  für  Wasser-  und  Umweltverbesse-
rung, Ausztria

Az Ön UMH-tanácsadója:


