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Ще в 60-ті роки минулого століття Нобелівський лауреат,

найбільший авторитет в області біоенергетики Альберт Сцент-

Дьерді вигукнув: "Біологія забула роль води або взагалі не думала

про неї".

Останніми роками почалися дослідження ролі води і її

структурних особливостей, що міститься як в живих клітинах, так і

в позаклітинному середовищі. Виявилося, що вода в живому

організмі високо організована, тобто значна частина води пов'язана

з біологічними молекулами, утворюючи багатошарові структури.

Отже, вода грає не менше важливу роль в динамічній

структурній організації живої речовини – кліток і оточуючих їх

сполучнотканинних елементів, що і біологічні молекули, які в ній

мешкають. Але вона ще і безпосередньо бере участь в обміні

речовин, який, власне, і лежить в основі всіх процесів

життєдіяльності.

Обмін речовин – це безперервна заміна одних молекул на

інші, тобто розпад одних і синтез тих же або інших молекул,

потрібних організму в даний момент і в даному його місці.













































Корисна питна вода – це не тільки профільтрована від

домішок і небезпечних окислів. Жоден із фільтрів не може

відновити початкову структуру води.

Іншою ознакою якісної води є її лужність. Лужна вода

насичена життєво важливими хімічними речовинами, які так

потрібні людині та перебувають саме в тій формі, в якій організм

може їх сприйняти – у вигляді іонів. Чим відрізняється іонізована

вода від звичайної? Двома параметрами: рівнем рН і окисно-

відновним потенціалом.

Німецькі лікарі все частіше стверджують: «Ви не хворі, ви

окислені». Чому організм окислюється? Майже 80% продуктів, які

ми вживаємо, належать до кислотоутворювальних. І річ не в тому,

які вони на смак. Просто під час їхнього розщеплення в організмі

утворюється більше кислот, ніж лугів. Чим є той чи інший продукт

– кислотою чи лугом, визначає показник рН.

«рН – це кількість іонів водню. Оскільки більшість процесів

в організмі є окислювальними, то потрібен потужний лужний

буфер, аби підтримати кислотно-лужний баланс».



Луги мають рН вище семи, кислоти – нижче семи,

нейтральні продукти – сім. Оскільки людська кров має рН у межах

7,35 -7,45, то дуже важливо щодня пити воду з лужним рН.

До кислотоутворювальних продуктів належать яловиче,

свиняче, бараняче і куряче м’ясо, ковбаса, цукор, кава, чорний чай,

всі алкогольні напої, пастеризовані соки, риба та морепродукти, сир,

горіхи і насіння, злаки, морозиво, яйця, лимонад.

Лужноутворювальних продуктів значно менше: фрукти,

овочі, зелень, натуральний йогурт, молоко, соя, картопля.

Якщо людина постійно вживає здебільшого «кислі» продукти

і напої, організм повинен постійно вишукувати лужні резерви, щоб

підтримувати рН крові на лужному рівні. Коли ці резерви

виснажуються, людина починає хворіти.

Тому так важливо, щоб питна вода містила лужний рН. Така

вода має оздоровчий ефект і протистоїть окисленню організму, й

відповідно – недугам: випиваючи щодня 2-3 склянки іонізованої

води з лужним рН, можна нейтралізувати дію спожитих

кислотоутворювальних продуктів







Аноліт (в народі відомий як «мертва», або ж

кисла, вода) має яскраво виражену

антибактеріальну, противірусну, протизапальну,

антиалергенну і протинабрякову дію. Він здатний

знімати запалення, очищати і загоювати рани,

виразки (внутрішні та зовнішні). Така вода є

потужним дезінфікатором, тому нею можна навіть

мити посуд.

Католіт (в народі відомий як «жива» вода) має

антиоксидантні, імуностимулюючі властивості,

регенерує уражені тканини, виводить токсини,

покращує кровообіг, нормалізує метаболізм.

















Структурована вода. Тала вода. Жива вода. Велика таємниця,

яку знову і знову прагне розгадати людство. Нові відкриття і нові

можливості відкрилися після дослідження вченими структурованої

води та її властивостей. 8 000 000 000 000 000 000 000 000 (8

септільйонів) — таке число молекул міститься в склянці води, як

підрахували вчені. Вчені довели, що коли структура води

змінюється, то змінюється і її хімічний і мікробіологічний склад.

Проте існує і зворотний зв'язок. Будь-яка вода має структуру,

але малюнок організації її молекул різний. У талій, джерельній чи

структурованій воді утворюються симетричні шестипроменеві

сніжинки, а у воді, що пройшла техногенну обробку (трубопроводи,

фільтрацію тощо), кристали води асиметричні і ніби зламані.

На структуру води впливає і температура, і тиск, і

електромагнітні поля, і … людина. Досліди, проведені з водою,

показали: структура води змінюється від випромінювання

мікрохвильової печі, мобільного телефону, телевізора, від впливу на

неї простих слів, звуку, зображення. Виходить, що вода — це

своєрідний біокомп’ютер, що має пам'ять і ретрансляційні пристрої.





Структурована вода виводить з організму токсини,

уповільнює процес старіння. Якщо її постійно пити, нормалізується

обмін речовин, поліпшується кровообіг, стихає серцевий біль,

поліпшується зір. Вживання якісної структурованої води

благотворно впливає на всі функції організму. В Англії, Австрії,

Німеччині навіть створені інститути, які лікують структурованою

водою та досліджують її.

Сьогодні люди все частіше звертаються до структурованої

води, відмічаючи зменшення зайвої ваги, поліпшення самопочуття,

зниження артеріального тиску та навіть зменшення сивини.

Також така вода допомагає позбутися шкідливих звичок,

таких як потяг до кофеїну, алкоголю і наркотиків.

Добре відомо, що рідина клітин нашого організму є

структурованою. Тому для засвоєння води, яку ми п’ємо, організм

витрачає певну енергію на її структуризацію. Уживаючи

структуровану воду, цього робити не потрібно.

Щоб уникнути розвитку безлічі захворювань, лікарі радять

випивати не менше 8-ми склянок такої води на добу.



Приймемо величину енергетики ЛЬОДОВИКОВОЇ ВОДИ за

100 (у.о.). Величину енергетики води та структурованість будемо

оцінювати від мінус 100 до плюс 100.

ТАЛА БУТИЛЬОВАНА ВОДА має такі показники.

Структурованість – плюс 100%, енергетика – 0 у.о., чистота – 99,0%.

ДИСТИЛЬОВАНА ВОДА. Структурованість – плюс 90%,

енергетика – 0у.о., чистота – не досягає до 99%.

ДЖЕРЕЛЬНА (КРИНИЧНА) ВОДА. Структурованість – плюс 1

(один) %, енергетика – плюс 10 у.о., чистота – від місцевих умов.

ВОДА З БЮВЕТІВ. Структурованість – плюс 1 (один)%,

енергетика – плюс 10 у.о., чистота – приблизно 99,0%.

БУТИЛЬОВАНА ПИТНА ВОДА. Структурованість – мінус 70%,

енергетика – мінус 50 у.о., чистота – 98%.

ВОДОПРОВІДНА ВОДА. Структурованість – мінус 100%,

енергетика – мінус 100 у.о., чистота – 98%.

З усіх видів води тільки ЛЬОДОВИКОВА та

ДИСТИЛЬОВАНА не мають у своєму складі ВАЖКОЇ води.

Висновки робіть самі.



Юрій Марцінишин був одним із співзасновників Інституту

інформотерапії, що трансформувався в Українську академію

інтегративної медицини.

Одним із винаходів Ю. Д. Марцінишина є унікальна технологія

підготовки питної води ВІТАЮТМ з пониженим вмістом (120 Ррм)

дейтерію. DDW (Deuterium Depleted Water) — важкий ізотоп, який із

киснем утворює «важку воду» D2O. (оксид дейтерію D2O, що

негативно діє на ДНК і є отрутою для організму).

ВІТАЮТМ (лат. Vita — життя, auctum — збільшувати) — це

біологічно активна джерельна структурована легка питна вода з

оптимальним складом мікро- і макроелементів, рН=8,5.

Вона має виражену гепатопротекторну дію (сповільнює

процеси старіння), радіопротекторну дію (виводить радіонукліди),

генопротекторну дію (запобігає мутації та порушенню функцій

генів), антиоксидантні властивості (зменшує кількість холестерину),

покращує склад крові (підвищує гемоглобін та інші показники),

покращує пам’ять, підвищує розумову і фізичну працездатність.



ВІТАЮТМ сповільнює ріст пухлин і розвиток метастаз, швидко

виводить з організму солі важких металів, токсинів (алкоголю) та

інших шкідливих речовин, дозволяє організму відновлюватися

швидко і без зайвих енергетичних затрат. Крім того, відзначається

висока ефективність застосування легкої структурованої води

ВІТАЮТМ при серцево-судинних захворюваннях (ІХС,

гіпертонічна хвороба), захворюваннях шлунково-кишкового тракту

(виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки, гастрити, коліти),

опорно-рухового апарату (артрози, остеохондроз хребта),

інсулінонезалежному цукровому діабеті, алергійних захворюваннях,

депресіях, стресових станах. Слід відзначити позитивний вплив

води ВІТАЮТМ на реологічні властивості крові (зниження

в’язкості, зменшення агрегації еритроцитів).

Нову технологію захищено 20-річним патентом України.

Вона пройшла експертизу в США, Німеччині, Чехії, Польщі, Китаї,

Росії, Казахстані, Білорусі. Винахід було презентовано на V

Міжнародній конференції «Актуальні питання та організаційно-

правові засади співпраці України та КНР».



З ідеєю структурованої води тісно пов'язане припущення про

«пам'ять води». Це базова ідея для теоретичних основ гомеопатії,

згідно з якою вода на молекулярному рівні володіє «пам'яттю» про

речовину, що колись у ній розчинена, і зберігає властивості розчину

первісної концентрації після того, як в ньому не залишається жодної

молекули інгредієнта. Результати дослідів дійсно вказували на таку

можливість, реальності феномена: «вода пам'ятає про минуле

наявності в ній цих [раніше містилися] речовин, також вона

пам'ятає і про минулі зовнішні фізичні впливи на неї».

Гомеопатія – це вид додаткового та альтернативного

лікування, який використовується у всьому світі вже понад 200

років. Він зародився у 1796 році, коли німецький лікар Самуель

Ханеманн сформулював його перший постулат про принцип

подібності. З початку 19го століття кількість гомеопатичних

препаратів невпинно зростала та на сьогоднішній день складає

більше 1000 окремих рецептів. Гомеопати стверджують, що діюча

речовина може впливати на воду, модифікуючи її структуру, яка, у

свою чергу, і діє на організм - це так званий ефект пам'яті води.





Гомеопатичний препарат отримують шляхом багаторазових

розчинень. Речовина розчиняється і в правильний спосіб

струшується. Після цього розчинюється вже отриманий розчин. Це

роблять послідовно багато разів, причому гомеопати вважають, що

після кожного наступного розчинення сила препарату зростає. Після

традиційного для гомеопатії розчинення (10 в мінус 60 ступені) від

вихідної речовини в препараті нічого не залишається - жодної

молекули. Засновник гомеопатії Самуель Ганеман у своєму творі

«Орган лікарського мистецтва» пише: «Наявність цілющої енергії

не може бути пов'язана ні з атомами потенційованих ліків, ні з будь-

якими фізичними або математичними особливостями будови їхньої

поверхні, за допомогою яких багато хто намагається пояснити

наростаючу енергію при потенціюванні, тому що ґрунтуються на

занадто матеріалістичному думанні. Радше, в лікарських розчинах

невидимо присутня звільнена специфічна цілюща сила, яка

динамічно впливає на весь організм через контакт з його живими

волокнами. Вона не передає, однак, нічого матеріального,

незалежно від того, якою мірою розведено ліки».
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