A VÍZ ÉLTETŐ EREJE VÁLJON
EGÉSZSÉGÉRE!
Víz- és Környezetgyógyító Intézet

Újfajta tudatossággal
a vízminőségér t
Az elmúlt korok nagy orvosegyéniségei, úgy
mint Paracelsus is mindig a legértékesebb nedűként magasztalták a tiszta, jó minőségű vizet.
Felismerték a víz fontosságát minden életfolyamatban, szervműködésben. Az anyagcsere, az
emésztés, a kiválasztás, a nyirok- és vérkeringés,
a sejtközi kommunikáció, az élet maga is
vízbázisú.
Az éltető és gyógyító víz, melyről a régmúlt
időkben valóban ezt állíthattuk, sajnálatosan sokat vesztett értékéből. Megszámlálhatatlanul sok
méreganyag, szennyezett levegő, radioaktív hatások tették veszélyessé az első számú élelmiszerünket.
Mai korunk költséges és komoly technikai eljárásokkal kénytelen az ivóvizünket bakteriológiailag és kémiailag fogyasztható állapotba hozni.

Sajnos az energetikai állapot,
amely a vízminőség meghatározója, többnyire elhanyagolhatóvá
vált.
Harmonikus rezgések folyadékokban. Schlieren-módszerrel végzett mérések hangokkal.
[1]

A tiszta víz még korántsem egészséges víz: amit
most fogyasztunk, az biológiailag halott víz,
mert a csővezetékben megtett hosszú úton
információszerkezete tönkremegy. Nem is olyan
régen még nem volt vízvezeték, vízszolgáltatás.

A vizet közvetlenül a kútból merték, vagy
forrásból hordták. Minden elemi struktúrája
sértetlen maradt.
Ha ivóvizünk megőrizte volna a kútvíz 80 évvel
ezelőtti strukturáltságát, ma kevesebb beteg ember lenne.
Dr. George Lakhovsky [2] a múlt század elején
tudományos kutatásokat végzett és oknyomozásba fogott a rákos megbetegedések hirtelen
növekedése miatt. Egy nemzetközi rákkutató
csoporttal közösen olyan területeket keresett
fel, ahol egyetlen regisztrált rákbeteg sem fordult elő. Megállapították, hogy azokban a falvakban, ahol nem volt vezetékes víz, a rákbetegségek sem fordultak elő. Kizárólag kútvizet ittak a falvak lakói. A kutakat a környező források táplálták. A hivatalok is megerősítették,
hogy a környező településeken, ahol már bezárták a kutakat és vezetékes vizet ittak a lakók,
megjelentek a rákos megbetegedések.
Az ismert orvos, Dr. Aschoff publikációiban
mindig hangsúlyosan említi a vér mágneses értékeit. Minden általa megvizsgált rákbeteg
páciens vére elvesztette mágnesességét. Ez onnan ered, hogy a vérben található elektronok
természetes perdülete (spin) megváltozott. Az
energiátlan víz, a globális radioaktív terhelés, a
geopatikus zavaró zónák és több más tényező
az ember mágneses értékeit leépíti. Ez az egyik
lehetséges oka a betegségek drasztikus növekedésének.
Mindezek mellett bizonyítható, hogy a vízkezelési eljárások és a különféle kémiai módszerek,
mint a klórozás, fluor-hozzáadás és az UVsugárzás ezt az energetikai állapotot tovább
rontják.

Éppen ezér t sürgős szükségszerűséggé vált a sér ült vízstr uktúra
energetikai állapotának javítása a
megfelelő és bizonyított fizikai eljárásokkal.

-2Csak az energetikailag megfelelő értékű víz képes
szervezetünkben a meghatározó létfunkcióját betölteni. Csak akkor válik éltetővé és gyógyítóvá, ha
a komplikált biokémiai folyamatokban katalizátorrá válik.

A fájdalom a szer vezet
szomjúságát jelzi
Ha túl kevés vizet fogyasztunk, szervezetünk fájdalommal jelez. A fejfájás, a gyomor, szív, hát és az
ízületek fájdalmai sejtjeink szomjúságát jelzik. A
kávé, a fekete tea és az üdítőitalok nem képesek a
vízszükséglet fedezésére, mert ezek a folyadékok
vízvisszatartó anyagokat tartalmaznak. Az Amerikai Egyesült Államokban évekig tartó kutatásokkal
igazolták, hogy kizárólag a megemelt vízfogyasztás
(energiadús víz) által a gyomor, a bélrendszer és az
ízületek problémái jelentős mértékben orvosolhatóak. Próbálja ki Ön is! Az orvos és kutató Dr. Batmanghelidij ennek jelentőségét nyomatékosan kiemeli egyik könyvében, melynek címe: „Víz - az
egészséges megoldás”.

A káros anyagok rezgései, a zavaró
frekvenciák gátolják a szervezet
anyagcserefolyamatait és működési
zavarokhoz vezetnek.
Dr. Smith, Dr. Popp, Dr. Ludwig és további kutatók
munkái egyre hangsúlyosabban hívják fel a
figyelmet
a víz energetikai állapotának
fontosságára.
Dr. Smith (Salford Egyetem) kutatásai szerint
megállapítást nyert, hogy különböző frekvenciák,
melyeket a vízre rögzítettek, pozitív, illetve negatív
reakciókat váltottak ki a kísérleti személyeken. [3]
A víz tehát képes elektromágneses információk
(rezgések) rögzítésére. Ugyanez a helyzet az emberi szervezet folyadékháztartásában.
A Fourier-analizátor segítségével ez a tény bizonyítható: egy „ultrafinom” (nanotesla-szintű) jel pár
percig a vízre sugározva mérhető változást hoz létre a folyadékszerkezetben. Ezáltal igazolhatóvá
vált, hogy a vízminőségben annak szerkezete döntő fontosságú. Tehát nemcsak a kémiai anyagok
károsak, hanem bizonyos rezgések is.

Cluster-szerkezet Nemethy és Scheraga szerint

Ezek a rezgések megváltoztathatják a cluster-szerkezetet (füzérszerkezetet) az egyes H2O molekulák között. [4] Ezáltal a víz teljesen más tulajdonságúvá
változtatható akár pozitív, akár negatív irányban.

A rezgésformák tehát nem csak kémiai vonatkozásban, hanem mindenekelőtt biológiai hatásában is befolyásolják a vizet.
Ezek a tények hivatottak bizonyítani, hogy a szerkezeti különbségek, melyeket frekvenciaváltoztatással érünk el, túlhaladják a tisztán kémiai látásmódot. A biorezonancia-terápia alkalmazói megerősíthetik, hogy rezgésekkel komoly reakciókat
váltanak ki pácienseik szervezetében.

A víz mozgásformái
Viktor Schauberger, aki a múlt század elején nagyon
intenzíven foglalkozott a természetes víz fenomenális tulajdonságaival, sok törvényszerűségre
rávilágított. Megállapította, hogy a hibás mozgásformák, mint szabályozott vagy felduzzasztott folyók, kerek vízvezetékcsövek, megzavarják víz természetes energetikai szerkezetét.

Kozmikus örvény:
egy spirálköd

Spirális mozgás a vízben
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fontos alaptételt megfigyelhetjük nagyon sok létformában, de a galaxisok mozgásában, sőt az atomi részecskékben is. Schauberger legfontosabb tétele
volt: „Implózió explózió helyett. A centrifugális
mozgásformákat centripetális mozgásfolyamattá
kell átalakítani.” [6]

A természetben minden életszerveződés
centripetális
Rácsodálkozott már valaha a hókristályok csodálatos formavilágára?

Elgondolkodtató, hogy több millió molekula, melyek egyaránt két hidrogén és egy oxigén atomból
állnak, ilyen változatos és különleges kristálystruktúrákat hoznak létre. Vajon a teremtés milyen
princípiuma
rejlik
ezen
csodálnivaló
képződmények mögött? Ezek a változatos
harmonikus geometriák csak a sokféle szerkezeti
információval magyarázhatóak.

Ásványok a vízben
Ez az ivóvizet érintő kényes téma minden esetben
véleménykülönbségekhez vezet. Egyes szakemberek véleménye szerint az emberi szervezet nem képes a szervetlen ásványok hasznosítására, ezért lerakódások keletkeznek. Mások azt hangsúlyozzák,
hogy a fontos ásványi anyagokat lehetőleg ásványvizek formájában juttassuk a szervezetbe.
Nem zárható ki, hogy gazdasági érdekek húzódnak
meg a véleménykülönbség mögött. Ha ezekbe a
hipotézisekbe bevonjuk a víz energetikai állapotát,
akkor sok mindent megértünk. Az emberi szervezet kizárólag akkor képes az ivóvízben oldott ásványok hasznosítására, ha a víz természetes energetikájú és rezonanciájú: ezért tehát ne préselődjön
több kilométer hosszú vezetékekben, és ne álljon
hosszú ideig flakonokban szénsavval dúsítva. Egy
jó forrás vize helyben fogyasztva választ ad a legfontosabb kérdésekre. Egyébként mitől lennének a
gyógyhelyek ivókúrái bizonyítottan hatásosak?

Az ugyancsak szervetlen ásványokat tartalmazó
gyümölcsök, zöldségek mindemellett magas
rendezettségű napfény által struktúrált vízzel
szállítják ezeket az anyagokat. Ezekkel az energiákkal és információkkal az élő szervezet optimálisan
hasznosítja az ásványi anyagokat. Ha szervezetünk
képtelen lenne hasznosítani a szervetlen ásványokat, nem lenne lehetséges a speciális ásványi porokkal és kőporokkal, - mint például Robert Schindele gyógyító ásványai – jó eredményeket elérni.
Ilyenek pedig vannak!

Az oldott ásványok hasznosulásában tehát
a víz energetikai állapotának meghatározó
szerepe van
Az energiadús, rendezett szerkezetű és bizonyos
frekvenciákkal rendelkező víz képessé teszi a szervezetet a létfontosságú ásványi anyagok felhasználására. A hasznosíthatatlan ásványoktól a szervezet
ugyancsak az élő víz segítségével szabadul meg.
Sem a szövetekben, sem az érfalakon nem keletkeznek lerakódások, melyek sokféle betegség előidézői. Ebben az összefüggésben igen figyelemre
méltó az energetizált vízzel vizsgált kálium- és kálciumlerakódásokkal foglalkozó TÜV-vizsgálat, melyet Bécsben folytattak le. A kalcium az energiátlan
vízben kalcit formátumban (hegyes kristályok) lerakódásokat képez. A fizikálisan kezelt UMH vízben ugyanolyan vízkeménységi foknál a kalciumatomok aragonittá alakulnak (mikrokristályos
iszap), mely nem képes lerakódni, ezért kiválasztódik.

Kezeletlen vízben lévő
mészkristályok

Mész a vízben UMHkezelés után
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Ha az emberi test „szállítóedényét” egy csőrendszernek képzeljük el, akkor az előbbiek tudatában
világossá válik, hogy az érrendszertől a legfinomabb kapillárisokig rendkívül fontos, hogy energiadús, pozitív frekvenciákkal előkészített vizet
kapjon. Az emésztő- és kiválasztórendszer számára különleges jelentőséggel bír a jó víz, harmonikus működésük elengedhetetlen feltétele.
Pischinger [7] szerint a víz emberi szervezetre gyakorolt hatása a vegetatív idegrendszer működésén
keresztül érthető meg igazán. A vegetatív idegrendszer differenciálatlan, puha kötőszövetből, az
extracelluláris szövetnedvből, a kapillárisokból és a
vegetatív idegvégződésekből épül fel. Sehol sincs
közvetlen kapcsolódás a szervek sejtjei, a kapillárisok és az idegrostok között. Ebből következik,
hogy minden egyes ingerület és anyagcserefolyamat az extracelluláris, vagyis sejten kívüli szövetnedveken keresztül történik. A vegetatív idegrendszerben bekövetkezett zavar tehát az egész szervezetre kihat. Ez a vegetatív alaprendszer felelős az
egész szervezet aspecifikus védelmi rendszeréért.
Ebből következik, hogy egy jól működő vegetatív
idegrendszer megvédi az embert a fertőzésektől.
Krónikus betegségek (pl. allergia, reuma, tumorok)
esetén a vegetatív idegrendszer védőfaktorokat állít elő.
Összefoglalás: A jó energetikájú, forgási irányában jobbra áramló víz pozitív hatást fejt ki a vegetatív alaprendszer működésére. A pozitív energetikájú víz óriási jelentőségű és nélkülözhetetlen a jó
közérzet és az egészség vonatkozásában.
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E tanulmány eredetileg német nyelven, „Die Lebenskraft des Wassers dient Ihrem Heil!” címen jelent
meg. Szerzője Bernhard Ratheiser, az Institut für
Wasser- und Umweltverbesserung (Víz- és Környezetgyógyító Intézet) alapítója és vezetője. Eredeti
szakmája gépészmérnök, de 1987 óta – saját hitvallása szerint – „a Teremtés alapjait” kutatja. E
témában számos publikáció, előadás, valamint egy
könyv kiadása fűződik a nevéhez.
A kutatásai és találmányai alapján kifejlesztett
UHM vízkezelő készülékek kiválóan alkalmasak a
víz hatékony informálására, a helyes energetikai állapot megteremtésére.

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

Csúcsminőségű vízkezelő eszközök
minden feladatra:
Ivóvíz vitalizálása beépíthető, vízvezetékre vagy
csapra szerelhető és asztali készülékkel –
Kiegészítő energetizáló egységek ozmózis- és
mechanikai szűrőberendezésekhez
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