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There are no translations available.
Много е говорено и писано за най-Великият течен кристал на планетата Земя –
ВОДА-ТА.
Не преувеличавам и тук ще цитирам само някои факти:
- 1. Напълно неразтворими във вода вещества, били те твърди, течни или
газообразни няма.
- 2. Около 70-80% от минералните соли, които влизат във състава на тъканите и
клетките, се съдържат и в природната вода.
- 3. Водата има огромна разтворителна способност – от 30 до 300 гр.минерални
вещества в 1 литър.
- 4. В природната вода в различна степен се съдържат: калций, натрий, магнезий,
флуор, цинк, манган, желязо,сребро, злато, мед, кобалт, ванадий, молибден, силиций,
бром, както и газовете кислород, азот, въглероден диоксит, сероводород и т.н.
- 5. В човешкият организъм се съдържат от 90% (при малките деца) до 55-60% (при
възрастни) разтворена във колоидно състояние вода.
- 6. Водите биват много видове от радиестезична гледна точка: морска (океанска),
речна, сладководна, солена, изворна, минерална – студена, топла, гореща, със
съдържание на сяра, кисела, сероводородна, азотна и т.н. и т.н.
- 7. Основните сладководни води, които ни интересуват от радиестезична гледна
точка, са изворната и водопроводната. Те съдържат от 1 до 2 гр. минерални вещества в
1 литър.
- 8. За сравнение – минералните води съдържат над 2-3 гр. минерални вещества в 1
литър.
- 9. Естествената незамърсена вода има свойствата на биостимулатор за жизнените
процеси при всички живи организми – хора, животни, растения.
- 10. Разтворената в колоидно състояние вода в човешкия организъм се обменя
средно около месец. Може да се каже, че човешкият организъм представлява отворена
система, която ежедневно отделя вода чрез урината, кожата, с издишвания въздух и
изпражненията в съответното количество – урина - 600-1500 мл.; кожа -600 -1000 мл.(но
в топли дни или при специални условия може да достигне до 3000-4000 мл.; чрез
дишането 150-300 мл. Цитираните мерки са средни стойности, тъй като много зависят
от извършваната физическа дейност, метеорологичните условия, както и от приема и
разнообразието на храни и течности.
- 11. Водата изхвърля от организма не само разтворените във нея отпадни
продукти, но и самата себе си. Затова всяко по-силно изразено разреждане или
сгъстяване на телесните течности може да доведе до опасни последици за здравето.
- 12. Водата изхвърля различни видове вредни вещества в разтворено състояние и
по този начин щади вътрешните органи.
- 13. Употребата на много плодове и зеленчуци съдържащи много вода в себе си,
както и 2,5 до 3,5 литра вода на ден довеждат до още по-добро изхвърляне на
токсините от организма.
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- 14. Най-подходящи за ежедневен прием са слабоминерализираните и трапезните
води. Ако приемате минерална вода, тя трябва да се сменя на 2-3 седмици. Отлична
алтернатива в това отношение са активираните води (жива и мъртва), води третирани с
обратна осмоза, както и ревитализираната вода от ГРАНДЕР.

Ивелин Иванов
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