
Népszerű  nézetek és elméletek



A kék bolygó felszínének ¾-e víz



A víz körforgása

Vajon hová folynak a 
szennyvizek?

Annyi bizonyos, hogy a 
bolygónkon maradnak.



Az örökmozgó víz: esik, folyik, párolog, a tengerek folytonos  
hullámzása ringatja a földet.

Mindenütt jelen van, mindent átmos: a föld mélyét, felszínét, s a 
levegőt.

Nagy hidegben szilárd, többnyire folyékony, de ha kell köddé 
válik, s elillan...

Nem léphetünk bele kétszer ugyanabba a patakba. 
(Hérakleitosz)



A víz egyszerű, de különleges
A kémiai képlete: H2O
HOH = H+ +  OH-

Desztillált vízben mindig 
van jelen proton és 
hidroxil ion, 

Az oxigén részlegesen 
negatív, a hidrogén 
pozitív – rendezettség, 
összetartó erő.

A vízmolekulák olyanok, 
mint az emberek, s a víz, 
mint a szokásokkal 
összetartott társadalom.



Ősi indiai bölcselet

�Hogyan menthetjük meg a vízcseppet a 
kiszáradástól?

�Vissza kell dobni a tengerbe!



A víz különleges fizikai tulajdonságai 
elengedhetetlenek az élet kialakulásához

� 00C a fagyáspontja, és 1000C a forráspontja 1 atm nyomáson.
� Ha követné  a hasonló folyadékok mintáját, ezek az értékek -900C és

-600C lennének.
� sűrűség: a legtöbb folyadék sűrűsége nő a csökkenő hőmérséklettel – a 

vízé maximumot ér el +40C –on, azután csökken a fagypontig, azaz a 
jég fajsúlya kisebb (a tavak nem alulról felfelé fagynak be)

� Az összes ismert folyadékok közül a víznek a legnagyobb a 
hőkapacitása (az a hőmennyiség, mely 1 0C-kal megnöveli adott 
mennyiségű víz hőmérsékletét). Az élő szervezetek így képesek 
fennmaradni extrém hőmérsékleti ingadozások között. (Tengerparti 
hőingadozások kisebbek, mint a sivatagokban.)

� viszkozitás: 300C alatt a víz viszkozitása csökken a nyomás növelése 
mellett, míg más folyadékoké nő ( a víz struktúrája változik nyomás 
hatására)

� A víz felületi feszültsége igen nagy. (hidrogén hidak, kapillaritás)



A víz emlékszik
� A víz képes megtartani a benne oldott anyagokra jellemző rezgéseket 

még azután is, hogy az anyagot eltávolítottuk belőle (homeopátia 
alapja, Jacques Benveniste vita a Nature-ben)

� Dr Lee Lorenzen: nanostrukturált víz 5-ös, 6-os, 7-es gyűrűs 
szerkezettel  (elektromágneses stimulus) ennek valamilyen fehérje, 
aminosav stb. rezgését átadják, majd az anyagot eltávolítják. Az így 
nyert koncentrált vizet otthon desztillált vízzel higítva gyógyításra 
használhatjuk.

� Nanotehnológia: vízzel stabilizált ferroelektromos nanostruktúrák 
forradalmasíthatják a jövő komputer memoriáját. Egy cm3 térfogatba 
akár 12.8 millió gigabyte memória is eltárolható, azaz egy ujjnyi méretű 
memória-kártyára felférhet 32.6 millió teljes DVD filmanyag.



A víz üzen
(azaz információt vesz fel, tárol, és 

továbbít)
� Masaru Emoto különböző forrásokból származó 

vizeket fényképezett:
� A tiszta vizet különféle érzelmi és zenei (hang) 

rezgéseknek tette ki.
� Lassú fagyasztás után fényképeket készített. A képek 

magukért beszélnek.



Yusui hegyi forrás vize



Lourdes-i gyógyforrásvíz



Újzélandi gleccservíz



A szennyezett Yodo folyó vize



Köszönöm



Szeretet és megbecsülés



Útállak, és megöllek



Kawachi néptánc zenéje



Heavy metal zene



A víz az élet bölcsője

� Az eddigiek alapján érthető, hogy az élet 
keletkezéséről alkotott minden elmélet 
középpontjában a víz áll, nevezetesen az őstengerek.

� Víz nélkül nem jöhetett volna létre az élettelen 
anyagból élő.

� Minden élő szervezet több, mint 50%-a víz



A sejtfal
A sejteket körülvevő, 
vizet át nem eresztő 
hártya, a sejtfal, 
lehetővé tette, hogy az 
élő szervezet 
viszonylagos  
függetlenséget nyerjen 
a víztől, és az első 
élőlények 
alkalmazkodjanak a 
szárazföldi 
létformához



A szárazföldi lét azonban kiszáradáshoz vezethet

A víz élet A kiszáradás halál



Fereydoon Batmanghelidj: Tested vízért kiált

� Angliában tanult, iráni származású orvos.
� Visszatért Teheránba, és modern gyógyító 

intézmények létrehozásán dolgozott.
� Az iráni forradalom idején börtönbe zárták, majd 32 

koholt halálos ítélettel sujtották.
� A nyomorúságos körülmények között (újra)felfedezte a 

víz gyógyító erejét. 
� A börtönben több ezer gyomorfekélytől szenvedő 

beteget segített a gyógyuláshoz egyszerű vízkúrával.



Új paradigma az orvoslásban
� Dr Batmanghelidj az Evin börtönben ráébredt arra, 

hogy a víz nem csupán oldószere az információt 
hordozó molekuláknak, amint azt az orvostudomány 
tekinti, hanem pont fordítva: testünk fontos anyagai a 
vízhiány árnyalt jelzőrendszerét képviselik, s a víz 
megoszlásáért felelősek a különböző szerveinkben.

� Vízhiány esetén a víz egyes szervek közötti 
megosztásáért felelős fő szervező a hisztamin, az 
alrendszerek vazopresszint, renin-angiotenzint, 
prosztaglandinokat, és kinineket használnak.

� Orvosságokkal beleszólni e finom jelzőrendszer 
működésébe életveszélyes lehet.



A vízzel hatékonyan gyógyítható betegségek listája

� Asztma
� Allergiák (antihisztamin orvosságok csak további 

zavart okoznak a dehidratáció jelzőrendszerében)
� Autoimmun betegségek
� Cukorbetegség (triptofán hiány, só, ozmotikus 

egyensúly)
� Depresszió (triptofán hiány)
� Emésztőrendszeri panaszok (nyálelválasztástól a 

gyomorfekélyen át a székrekedésig)
� Hormonzavarok
� Fejfájás



� Izületi bántalmak
� Krónikus (Crohn-ikus) gyulladások
� Magas vérnyomás ( a vízhiányhoz az erek összehúzódásával 

próbál alkalmazkodni a szervezet. A kapilláris rendszer 
lezár.)

� Stressz tünetek (a dehidratáció stresszt okoz, és a stressz 
további víztartalékok mozgósítását indítja el)

� Testsúlynövekedés (a víz hidroelektromos energia forrása, 
hiányára az agy éhség és szomjúságérzettel reagál. A vízivás 
csökkenti az éhséhgérzetet)

� Vízvisszatartás (a víz a legjobb vízhajtó)



Dehidratációt okozó anyagok
� Alkohol (a sejtektől vizet von el, növeli a 

szomjúságérzetet, mely éhségérzettel párosul) Az etil 
alkoholból acetaldehid (méreg) keletkezik, mely 
elreagál fehérjékkel, de felszabadul, ha elég víz van a 
szervezetben, és tovább alakul ecetsavvá.

� Koffein (nem csak a kávé, de számos teaféle, és 
üdítőitalok pl. kóla is tartalmazza)



Vízkúra
� Napi tiszta víz igénye a szervezetnek 2-2,5 liter között 

van. Ha ennél keveseb tiszta vizet iszunk, növeljük a 
mennyiségét fokozatosan. Étkezések előtt fél órával, 
illetve utána 2,5 órával igyunk vizet.

� A sómentes diéta negatívan befolyásolja a vízháztartás 
egyensúlyát. Dr. Batmanghelidj napi 2,5 liter víz 
fogyasztása mellett kb 3 g só (fél teáskanál) 
fogyasztását javasolja.

� A kellően hidratált szervezetből ürülő vizelet 
színtelen.



Gyógyvizek
� A különféle gyógyvizek nemcsak „belülről”, de kívülről 

is kifejtik gyógyító hatásukat.
� Magyarország termálfürdők tekintetében a világon 

egyedülálló. Használjuk ki!
� Brüggölni : gyulai tájszó, azt jelenti, áztatni a testünket 

termálvízben.
� A termálfürdők vizei a föld magmájához közeli 

rétegekből nyerik energiájukat, átveszik a föld 
mágneses rezgéseit, s ebben rejlik gyógyhatásuk.



A csapvíz
� A városi csapvizek minősége változó, fertőtlenítés 

miatt klórt mindegyik tartalmaz.
� Az USA-ban 280 szerves méreganyagot mutattak ki 

városi vízhálózatokban. (gyomírtók, rovarölők, 
gyógyszerek lebomlási termékei, hormonok) Ebből kb 
140-et szabályoznak a hatóságok.

� A megengedett szennyezőanyag szint nem garantálja 
az egészséget.

� Csak az igyon csapvizet, aki bízik abban, hogy a 
hatóságok rendelkezései megvédik a környezeti 
ártalmaktól.



A rejtélyes víz és a titok hatszögletű kulcsa

Dr. Mu Shik Jhon világhírű 
koreai vízkutató professzor.
Elmélete szerint a víz 
különféle strukturált 
állapotokban létezik, 
melyekben a vízmolekulák 
elsősorban 5-ös és 6-os 
gyűrűket alkotnak, s eszerint 
változnak fizikai, és 
biofizikai tulajdonságaik.



Hexagonális víz, az élet vize
� Dr. Mu Shik Jhon komputer modellekkel igazolta, hogy az 

egészséges sejtek DNS molekuláit hexagonális 
strukturáltságú víz veszi körül, ami véd és stabilizál.

� A beteg sejtek DNS molekuláit 5-ös gyűrűs, pentagonális 
vízstruktúra övezi, és az ezt környező vízmolekulák is 
rendezetlenek (instabilitás).

� Ugyanezt találta fehérjék esetén is (kollagén)
� Az öregedés folyamán a testünk  nem csupán 

vízkészletének 20-30%-át veszíti el, hanem a hexagonális 
strukturáltságát is.

� Hexagonális víz ivásával számos egészségügyi probléma 
megoldható. (A sejtek könnyebben felveszik, és leadják –
méregtelenítés, öntisztulás.)



Hogyan hozható létre a hexagonális víz
� Alacsony hőmérsékleten ez a forma a túlnymó, így a 

gleccser-patakok vize, s a hó ilyen a természetben. (Hosszú 
életű néptörzsek gyakran isznak gleccser-patak vizet. A 
hóval való bedörzsölés népi gyógymód. A hó olvadása után 
a természet megujhodása intenzívebb, mint hó hiányában.)

� Bizonyos ionok, így a kalcium ionok stabilizálják, de ezt 
teszi a C-vitamin is (NB: Szent-Györgyi Albert Nobel díjra 
javasolta Dr. Mu Shik Jhont, amennyiben az élet vizéről 
szóló elméletét igazolni tudja).

� Mágneses tér hatására, és elektromos ionizáció révén 
mesterségesen is előállítható, kalcium ionokkal 
stabilizálható.



Optimalizált víz, Nikken PiMag
� Története:
� Japánban, egy kis falun átfolyik egy patak, melynek 

környezetében feltűnően dús, és életerős a növényzet. 
A patak medrében mágneses kőzeteket talaltak, és pH-
ja 8,2 körüli volt, mely mészkő (kalcium karbonát) 
beoldódásának köszönhető. Oxigéntartalma 3-4-
szerese volt az átlagosnak (vízesések, forgók, zúgók)

� A kutatók megpróbálták mesterséges körülmények 
között egyszerű eljárással előállítani.

� Az eredmény: Nikken PiMag víz, mely bárkinek az 
otthonában olcsón előállítható.



Nikken víztisztító egység
Gravitációs rendszerű.
Mikroszivacs előszűrő eltávolítja a 
lebegő szennyezéseket.
Szénszűrő megköti a klórt, és a 
szerves anyagok egy részét.
Ioncserélő gyanta eltávolítja a 
nehézfémeket (ólom). Újabb 
szénszűrő következik. Végül 
molekulaszita  (rézzel, ezüsttel 
impregnált zeolit) gondoskodik róla, 
hogy csak a víz, és a benne lévő ionok 
jussanak  a tisztított vízbe. A nagyobb 
molekulák nem jutnak át rajta. 
Antibakteriális hatása is van.



PiMag optimalizáló
Egy 3200 gauss erősségű mágneses 
keverő mágnesezi, és  a keletkező 
örvény révén oxigénnel dúsítja a 
vizet.
A szürke műanyag betétből Okinawa 
szigetéről származó korall kalcium 
oldódik a vízbe (pH: 8,2), és távoli 
infravörös sugárzó kerámiák 5-15 
mikron hullámhosszú sugárzásnak 
teszik ki. (Ezt a tartományt az élet 
hullámhosszának is nevezik. Pi-víz.)
Negatív ionok.



Személyes tapasztalatok PiMag vízzel

� Nagyobb mennyiségű vizet fogyasztunk, tea helyett is 
PiMag vizet iszunk.

� A csapvízben lévő klórt azonnal érzékeljük, s nem 
bírjuk meginni.

� Erőnlét, sportteljesítmény jelentősen fokozódott, 
sérülékenység szembetűnően csökkent.

� Macskáink következetesen megisszák az optimalizált 
vizet, de otthagyják a tisztított, de nem optimalizált 
vizet.

� Tusolás után nem szárad ki a bőr.













Utóhang
� Noha élvezünk egy bizonyos mértékű szabadságot a 

víztől, meg kell értenünk, hogy valójában vízi lények 
vagyunk, akik túl messzire merészkedtek a szárazföldre, 
nem szárazföldiek, akik néha isznak is. Ezt támasztja alá 
az a tény is, hogy vízben születtünk, s legkevésbé a 
vízfogyasztást tudjuk nélkülözni.

� Gondoskodjunk hát arról, hogy testünk egésze élvezze a 
vízivás gyönyörét, és igyekezzünk mennél tisztább, és 
természetesebb forrásból pótolni vízszükségletünket.

� Meggyőződésem, hogy ahol tiszta forrásvíz, vagy artézi 
víz nem áll rendelkezésre, a legjobb választás 
otthonunkban a Nikken PiMag vízrendszer.



Mindenkinek sok sikert kívánok 
a Nikkenben, és hozzá jó 
egészséget!


