ΤΟ ΝΕΡΟ
Τι είναι το νερό;
Ρωτήθηκε ο Γερµανός φυσικός επιστήµονας Willfried Hacheney, ειδικός ερευνητής του
νερού -Ένας ειλικρινής επιστήµονας πρέπει να παραδεχτεί ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το
νερό. ∆εν είναι δυνατόν ούτε µε χηµικά ούτε µε φυσικά µέσα να εξηγήσει κανείς
επιστηµονικά τι ακριβώς είναι το νερό. Το νερό δεν ακολουθεί τους φυσικούς νόµους και θα
έλεγα ότι είναι µια τεράστια δύναµη που ίσως να µην µπορέσουµε ποτέ να εξηγήσουµε –
Το νερό είναι ένα πολύτιµο αγαθό, όχι µόνο για τη ζωή που µας δίνει αλλά και για την
οµορφιά του. ∆εν υπάρχει καρδιά που µένει ασυγκίνητη µπροστά στο µαιανδρικό µεγαλείο
ενός ποταµού, στην πηγή που αναβλύζει, στη δύναµη του καταρράκτη, στη µεγαλοπρέπεια
της θάλασσας. Χιλιάδες ζωγράφοι αποθανάτισαν το νερό σε όλες τις µορφές του, και σε όλη
τη διάρκεια της γνωστής ιστορίας της ανθρωπότητας το νερό έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην
πρόοδο και στον πολιτισµό.
Το νερό είναι ένα τόσο συνηθισµένο αγαθό, είναι κάτι που, ας πούµε απλά, τρέχει από τη
βρύση των εγκαταστάσεων του σπιτιού µας, και δυστυχώς λίγοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται
τη σηµαντικότητα του.
Η γη µας αποτελείται από 70% νερό, το ίδιο και ο άνθρωπος, ο οποίος, ιδιαίτερα στην
εµβρυακή του κατάσταση, αποτελείται από 90% νερό.
Λέγεται ότι λίγο πριν πεθάνει ένας άνθρωπος έχει µόνο 50% νερό.
Στον ανθρώπινο οργανισµό µπορούµε να βρούµε διάφορες ποιότητες νερού. Για παράδειγµα,
µπορούµε να αναφερθούµε στο αίµα, τους λεµφαδένες, το νερό του περιέχεται στον
εγκέφαλο, τα δάκρυα, το σάλιο, τα ούρα και άλλα.Υπάρχουν περίπου 240 διαφορετικές
ποιότητες νερού στον οργανισµό µας.
Υπάρχει επίσης µια οµοιότητα των υγρών του ανθρώπινου σώµατος µε την ποιότητα των
νερών της γης. Το νερό της θάλασσας είναι όµοιο στη σύνθεση µε το αίµα. Τα ρυάκια, τα
ποτάµια και οι λίµνες, µε τα λεµφικά υγρά.Τα δε υγρά του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι
όµοια µε τα υγρά της Ιονόσφαιρας, που προστατεύει τη γη από κοσµική ακτινοβολία
Το νερό, ο άνθρωπος και η γη είναι αδιαχώριστα στοιχεία.
Το νερό, το οποίο στην αρχαιότητα ονοµάστηκε και –πηγή ζωής– χρησιµοποιήθηκε και
χρησιµοποιείται για τον εξαγνισµό της ψυχής και του σώµατος, όπως στη σηµαντική
τελετουργία της βάπτισης. Ο ίδιος ο Ιησούς βαπτίσθηκε.
Στο Φενγκ Σούι το τρεχούµενο νερό συµβολίζει πλούτο πνευµατικό και υλικό.
Oι Πυθαγόρειοι µάλιστα χρησιµοποιούσαν ειδικά λουτρά, στα οποία σύχναζαν µέλη µόνο
των Πυθαγορείων, τα ονοµαζόµενα βαλανεία.
Οι Πυθαγόρειοι γνώριζαν ότι εντός του ύδατος του λουτρού διαλύονται όχι µόνο οι ρύποι ου
σώµατος αλλά και ψυχικές ενέργειες.
O Paracelsus Theophrastus Bombastus 1493-1541, πατέρας της οµοιοπαθητικής, αναγνώρισε
τη µεγάλη σηµασία του νερού στην ανθρώπινη υγεία.
Στον σύγχρονο καιρό, ήδη από το 1885-1958, ο Viktor Schauberger απέδειξε µε τις
εφευρέσεις του ότι το νερό είναι κάτι το ζωντανό ή πεθαµένο.
Μίλησε για το νερό αποκαλώντας το –το αίµα της γης–.
To νερό οργανώνει όλες τις λειτουργίες του οργανισµού ή, όπως θα λέγαµε διαφορετικά, το
νερό είναι ο σύνδεσµος όλων των σωµατικών και πνευµατικών λειτουργιών. Η αποτοξίνωση
του οργανισµού, που την έχουν αναλάβει τα όργανα: νεφρά πνεύµονες, δέρµα και έντερο,
γίνεται µε τη βοήθεια του νερού. Εάν λοιπόν δεν πίνουµε νερό, η αποτοξίνωση είναι
αδύνατη. Ιδιαίτερα αν χρησιµοποιούµε διάφορα αποτοξινωτικά ή κάνουµε κάποια ειδική
αποτοξινωτική δίαιτα και δεν πίνουµε την απαραίτητη ποσότητα νερού ή έχουµε ήδη από
καιρό έλλειψη νερού στον οργανισµό µας, θα λέγαµε ότι αντί να αποτοξινωνόµεθα
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αυτοδηλητηριαζόµεθα. Συµπτώµατα όπως: πονοκέφαλοι, δυσκοιλιότητα και τάση για εµετό
είναι µόνο οι αρχικές ενδείξεις. Τα πραγµατικά προβλήµατα έρχονται ανάλογα µε την
περίπτωση µετά από µήνες ή και από χρόνια.
Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο κυλούν 1400 λίτρα αίµα µέσα από τον εγκέφαλο, και στο ίδιο
χρονικό διάστηµα κυλούν 2000 λίτρα µέσα από τα νεφρά µας.
Επίσης χρειαζόµαστε ηµερησίως ενάµιση µέχρι δυόµιση λίτρα νερό (ούρα και ιδρώτα).
Eίχα λιγότερες δυσκολίες στην κατανόηση της κίνησης των πλανητών, παρόλη την
ασύλληπτη απόστασή τους, παρά στην κατανόηση της κίνησης του τρεχούµενου νερού, η
οποία εξελίσσεται µπροστά τα µάτια µας...
Galileo Galilei 1564-1641
Έχετε σκεφτεί τη συµπεριφορά του νερού όσον αφορά τους νόµους της φύσης;
Τι γνωρίζετε για τις ανωµαλίες του νερού;
Τι γνωρίζετε για τη συµπεριφορά του;
Το ξύλο επιπλέει και µουλιάζει όταν έλθει σε επαφή µε το νερό, άλλα αντικείµενα όµως
βυθίζονται. ∆ιαλύει το χώµα και ενώνεται µε τα διάφορα υλικά στην φύση, άλλα τα
µαλακώνει (χώµα, τροφές κλπ.), άλλα τα σκληραίvει (γύψος,τσιµέντο).
Στη δύναµή του δεν µπορεί να αντισταθεί τίποτα..
Το νερό τρυπά την πέτρα!
Έχει τη δύναµη να µεταφέρει πληροφορίες (οµοιοπαθητική, ανθοθεραπεία).
Επηρεάζει το κλίµα της γης µε τα θερµά και ψυχρά ρεύµατά του.
Ο νόµος της βαρύτητας είναι σχετικός όσον αφορά το νερό. Έχετε σκεφτεί ότι το νερό αγνοεί
τη βαρύτητα, όταν από βάθος πολλές φορές 3000 µέτρων έρχεται στην επιφάνεια της γής;
Η στερεά µορφή του νερού δεν βυθίζεται, όπως συµβαίνει µε όλα τα άλλα υλικά στη φύση.
Το νερό έχει ένα γεωµετρικό σχήµα γνωστό σαν Gluster δηλ. κρυσταλλίνη. Σχηµατίζει ένα
τετράεδρο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το νερό είναι ένα τρεχούµενο κρύσταλλο.
Είναι γνωστό από τη φυσική ότι τα γεωµετρικά σχήµατα δηµιουργούν ηλεκτροµαγνητικά
πεδία. Έτσι και το νερό, επειδή έχει ένα συγκεκριµένο γεωµετρικό σχήµα, µεταδίδει
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, δηλ. ενέργεια, το νερό λοιπόν µεταδίδει ενέργεια.
Εάν κοιτάξουµε στο µικροσκόπιο τις νιφάδες του χιονιού, µπορούµε να παρατηρήσουµε το
θαυµάσιο σχήµα κρυστάλλων που σχηµατίζουν, καµιά νιφάδα χιονιού δεν έχει το ίδιο σχήµα
κρυστάλλου.Θα µπορούσαµε να σκεφτούµε πώς αυτό είναι δυνατό αφού πρόκειται για ένα
στοιχείο που έχει χαρακτηριστεί σαν υδρογόνο δύο οξυγόνο(H²O)To ίδιο στοιχείο µε τα
άπειρα πρόσωπα.Αυτό έχει αναµφισβήτητα σχέση µε την ενέργεια.
Αυτή την µεγάλη τάξη και το σύστηµα που βρίσκονται πίσω από το φαινόµενο του νερού το
απέδειξε τα τελευταία 10 χρόνια ένας Ιάπωνας επιστήµονας ο ∆ρ.Μασάρου Εµότο (Masaru
Emoto), ο οποίος εµπνεύσθηκε από τις νιφάδες του χιονιού και τα διαφορετικά τους σχήµατα.
Σκέφτηκε ότι, αφού το χιόνι σχηµατίζει κρυστάλλους, το ίδιο θα συµβεί εάν το νερό παγώσει.
Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε η τεχνολογία φωτογράφησης του νερού.
Αυτές οι φωτογραφίες έκαναν τον γύρο της γης και έδειξαν την οµορφιά και τη µοναδικότητά
του. Ο Εµότο απέδειξε ότι το νερό έχει µνήµη, ακούει, διαβάζει και αντικατοπτρίζει το
περιβάλλον.Σε αυτή τη µνήµη του νερού βασίζεται και η θεραπεία µε τα ανθοϊάµατα του Dr
Bach, καθώς επίσης και η οµοιοπαθητική.Στο µόριο του νερού γνωστό µε την λέξη
(Cluster)αποθηκεύονται οι πληροφορίες,τις οποίες µπορεί άµεσα να µεταδώσει.
Η µνήµη του νερού είναι πολύ ισχυρή,δύσκολα µπορεί κανείς να την σβύση.Εαν
π.χ.λιώσουµε την νιφάδα του χιονιού και την ξαναπαγώσουµε,µε έκπηξή µας θα
παρατηρήσουµε ότι έχει το ίδιο γεωµετρικό σχήµα!Η νιφάδα µπορούσε να θυµηθεί !Αυτό
σηµαίνει ότι κάποια ενέργεια επιρρεάζει την ύλη και όχι η ύλη την ενέργεια!
Ετσι λοπόν όταν κρατούµε ένα ποτήρι νερό στο χέρι µας θα πρέπει να κάνουµε κάποιες
σκέψεις για το τί πίνουµε!!!
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H δύναµη της πληροφορίας που µεταδίδει το νερό
Το νερό µπορεί να µας µεταδίδει πληροφορίες µέσω κυµάτων.Εαν πετάξουµε µια πέτρα στο
νερό δηµιουργείται ένας κυκλικός κυµατισµός,ο οποίος µεγαλώνει στην διάµετρό του.Αυτός
ο κυµατισµός επεκτείνεται επίσης και εις βάθος.
Το νερό µεταδίδει τις πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο.
Συντονισµός
Εαν δυο κύµατα που έχουν τον ίδιο ρυθµό δόνησης,παρ ότι µπορούν να προέρχονται από
διαφορετικές κατευθύνσεις, όταν συναντηθούν δηµιουργούν συντονισµό.
Τα κύµατα αυτά του συντονισµού δηµιουργούν τάξη ή αρµονία,όπως µπορεί να παρατηρήσει
κανείς στους κριστάλους της φύσης,οι οποίοι βρίσκονται σε συντονισµό µε το σύµπαν από
το οποίο αντιγράφουν την τάξη και την αρµονία ενός τέλειου γεωµετρικού σχήµατος
Το φαινόµενο του συντονισµού βρίσκεται επίσης και µέσα στον άνθρωπο.Οταν αγαπούµε
κάποιον συνηθίζουµε να λέµε-είµαστε στο ίδιο κύµαΗ δύναµη των λέξεων
O Μασάρου Εµότο που αναφέραµε εκτός του ότι φωτογράφισε τους κρυστάλλους και την
µορφή του νερού, έκανε και κάποια άλλα πειράµατα τα οποία αποδεικνύουν την µνήµη του
νερού. Μίλησε στο νερό εκφράσεις όπως π.χ. –Με αηδιάζεις-το σχήµα του νερού που
δηµιουργήθηκε ήταν όµοιο
µε το σχήµα που δηµιουργείται όταν κάποιος έχει
καρκίνο.Αντίθετα όταν µίλησε στο νερό την λέξη-σαγαπώ-δηµιουργήθηκε ένα πανέµορφο
κρίσταλλο.Τα πειράµατα αυτά ήταν µερικές εκατοντάδες.
Αν πράγµατι συµβαίνει αυτό,τότε έχουµε µεγάλη δύναµη υγείας ή καταστροφής στα λόγια
µας.Τα λόγια και οι λέξεις που ξεστοµίζουµε µπορούν να βοηθήσουν να αναπτερωθεί το
ηθικό κάποιου ή,να τον κάνουν να φοβηθεί και να τροµοκρατηθεί.
Όταν οι συνάνθρωποι µας, µας αρρωσταίνουν
Εάν έχουµε όλη την διάθεση να είµεθα υγιείς και κάνουµε προσπάθειες γιαυτό και στο
οικογενειακό περιβάλλον έχουµε κάποιον που µας υποτιµά λέει εκφράσεις σαν και αυτές που
αναφέραµε-µε αηδιάζεις-µε αρρωσταίνεις-αυτές οι εκφράσεις και επίσης οι κρυφές κακές
σκέψεις που δηµιουργούνται ,µπορούν να µας οδηγήσουν σε σοβαρές ασθένειες.Το
ποσοσοστό των 70% νερού που βρίσκεται στο σώµα µας παίρνει αυτή την πληροφορία.Αυτές
είναι πολύ σηµαντικές σκέψεις για το πώς ζούµε και µε ποιές πληροφορίες είναι ατιµέτωπο
το νερό του σώµατός µας !
Πρέπει να προσέχουµε τις πληροφορίες που µεταδίδονται στο νερό του σώµατός µας και στο
νερό που πίνουµε!!!
Η τεχνολογία σήµερα έχει στοχεύσει στον καθαρισµό του νερού από ουσίες όπως το
χλώριο,βαρέα µέταλλα κλπ,αλλά για το σβήσιµο των κακών πληροφοριών που µεταφέρει το
νερό δεν έχουν κάνει κάποια σκέψη.
Η κίνηση του νερού
Το νερό έχει µια συγκεκριµένη κίνηση ή ροή. Αν παρατηρήσουµε τα ποτάµια και τα ρυάκια,
βλέπουµε ότι η ροή του νερού ποτέ δεν είναι ευθεία αλλά σπειροειδής, έτσι δηµιουργούνται
οι µαίανδροι των ποταµών.
Όλα τα συστήµατα στο σύµπαν κινούνται µε µια κεντρική σπειροειδή µορφή.
Την ίδια σπειροειδή κίνηση του νερού έχει και το ανθρώπινο σώµα.
Η σπονδυλική στήλη είναι ένα παράδειγµα της σπειροειδούς κίνησης του οργανισµού.
Αυτή η σπειροειδής κίνηση είναι ένας κανόνας τάξης για ολόκληρο το σύµπαν και
δηµιουργεί ενέργεια. Η συγκεκριµένη κίνηση του νερού λέγεται επίσης µαιανδρική κίνηση.
Το νερό, εάν δεν εµποδισθεί µε τεχνικές ανθρώπινες επεµβάσεις, είναι πάντα σε κίνηση.
Το νερό στο ανθρώπινο σώµα είναι επίσης σε συνεχή ροή, µε τη µορφή του αίµατος και των
λεµφικών υγρών. Εάν σταµατήσει αυτή η ροή, ο άνθρωπος δεν έχει ενέργεια και έτσι
πεθαίνει. Με τον ρυθµό της ροής που έχει το αίµα, ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόλυτη
αρµονία µε το σύµπαν.
Το σύµπαν είναι σε διαρκή κίνηση, και εδώ είναι το µυστικό της υγείας.
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Αλλοιώνεται το τρεχούµενο νερό µιας πηγής;
Παγιδέψτε νερό σε ένα µέρος και θα παρατηρήσετε σύντοµα την αλλοίωσή του.
Η δύναµη της βαρύτητας του νερού µέσα στο σώµα, µας κάνει να περπατάµε σταθερά επάνω
στη γη, διαφορετικά θα εκσφενδονιζόµασταν στο διάστηµα. Από την άλλη πλευρά οι
αντιβαρυτικές δυνάµεις του νερού µας ωθούν να σηκωνόµαστε το πρωϊ.
Έχοντας συντονίσει το νερό του σώµατός µας µε το σύµπαν, µπορούµε να είµαστε
πραγµατικά υγιείς.
Όταν όµως ο νόµος της βαρύτητας του νερού του σώµατός µας είναι ισχυρότερος,δηλαδή δεν
υπάρχει συντονισµός ενέργειας µε το σύµπαν, τότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτά τα 70
λίτρα νερό στο σώµα µας αποκτούν τέτοιο βάρος, ώστε γινόµαστε ένα µε τη γη και
αρρωσταίνουµε.
Η βαρύτητα µας νικά και πέφτουµε στην κυριολεξία επάνω στη γη...σε ένα κρεββάτι.
Για να επανέλθει ο οργανισµός σε κατάσταση υγείας, θα πρέπει να επανέρθει η άλλη δύναµη
του νερού, δηλαδή η αντιβαρύτητα.
Το νερό ταξιδεύει σε όλη τη γη.
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στη γη το νερό αποµνηµονεύει όλες τις
ηλεκτροµαγνητικές δονήσεις που υπάρχουν στον πλανήτη µας.Σε αυτό το ταξίδι γίνεται το
αίµα της γης ,όπως το περιέγραψε µε αυτήν την έκφραση ο γνωστόςΑυστριακός φυσικός
επιστήµονας Viktor Schauberger (1885-1958).Όπως η γη έχει ένα βόρειο και ένα νότιο
πόλο,έτσι και το µόριο του νερού έχει το δικό του βόρειο και νότειο πόλο.Ότι είναι η
ατµόσφαιρα για την γη το ίδιο είναι και το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που σχηµατίζεται γύρω
από ένα µόριο του νερού.Η τιµή αντίστασης τη ατµόσφαιρας είναι 7.83 Herz και είναι
γνωστή σαν συντονισµός του Schuhmann.Το νερό αποµνηµονεύει αυτόν τον συντονισµό
κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού του στην γη.Ο ανθώπινος οργανισµός έχει λοιπόν
αυτόν τον ίδιο συντονισµό και η τιµή µέτρησης στον ανθρώπινο οργανισµό είναι µεταξύ 8
και 10 Herz.O άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται σε συνεχή συντονισµό µε το νερό της γης.Αυτό
σηµαίνει ότι πίνοντας νερό µπορούµε να αναπληρώσουµε αυτό που µας λείπει.Με το νερό
µπορούµε να αναπληρώσουµε το έλλειµα της ενέργειας του οργανισµού µας και να
επαναφέρουµε την υγεία µας.
Μπορεί το νερό να θεραπεύσει εάν προέρχεται από κάποια ειδική πηγή;
Ιαµατικό νερό
Το φυσικό νερό µιας πηγής έχει θεραπευτική µορφή. Πίνουµε νερό όχι µόνο για να είµεθα
πιό υγιείς αλλά για να αποκτήσουµε συνειδητότητα.Το νερό σηµαίνει απόκτηση
συνειδητότητας.∆εν είναι τυχαίο που ο ανθρώπινος εγγέφαλος αποτελείται από 90% νερό.Το
νερό είναι η ενέργεια της ζωής,προσφέρει και ενισχύει την πληροφορία της
αυτοθεραπείας,γεµίζει της µπαταρίες της ζωής µας.Σήµερα υπάρχουν πηγές νερού που
προκαλούν ίαση στους ανθρώπους ,όπως π.χ.η πηγή Fatima και Lourdes .Εχουν σηµειωθεί
6.000 θεραπείας.Οι πηγές έχουν εξετασθεί και το διαφορετικό σε αυτές από άλλες πηγές είναι
οι ειδικές ηλεκτροµαγνητικές δονήσεις του νερού.Αυτό το νερό µεταφέρει την πληροφορία
της υγείας.Αυτές οι πηγές είναι πολύ παλιές ,υπάρχουν µερικές εκαντονταετηρίδες.Φυσικά θα
πρέπει να είµεθα βέβαιοι για την πηγή του νερού
Τι πρέπει να κάνουµε για να παραµείνουµε υγιείς
1-Πρέπει λοιπόν να φροντίσουµε να διατηρήσουµε το γεωµετρικό σχήµα του νερού
2- Πρέπει να διατηρούµε τη ροή του νερού στο σώµα µας, µόνο έτσι είµαστε υγιείς και
συντονισµένοι µε το σύµπαν
3-Πρέπει να διατηρούµε το νερό του σώµατός σας σε κίνηση..
Τι πρέπει να γνωρίζουµε για να παραµείνει το νερό του σώµατός µας σε κίνηση και πώς θα
εξυγιάνουµε το σώµα µας µε τη βοήθεια του νερού.
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Γνωρίζοντας τη µεγάλη σηµασία του νερού, όσον αφορά τον ανθρώπινο οργανισµό, δεν
πρέπει να µας µένει η παραµικρή αµφιβολία ότι είναι ανάγκη να πίνουµε αρκετό νερό.
Το νερό που πίνουµε πρέπει να έχει ποιότητα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν αυτά τα δύο απαραίτητα στοιχεία.
Ξεχνούν ή αµελούν να πίνουν νερό, πιστεύουν ότι δεν διψούν και επειδή δεν έχουν τη
συνήθεια να πίνουν νερό, το σώµα δεν διψάει...Το σώµα ξεχνάει την αίσθηση της δίψας µε
αποτέλεσµα όταν διψάει να κινητοποιείται το αίσθηµα της πείνας. Αυτό είναι µια µεγάλη
παγίδα, διότι αντί να πίνουµε νερό τρώµε.
Όταν διψάµε και πίνουµε µπύρα ή κάποιον χυµό, τότε το σώµα µας οργανώνει τα στοιχεία
της πέψης, διότι όλα ανεξαιρέτως τα ποτά περιέχουν άµυλα τα οποία πρέπει να χωνευτούν!!!
Έτσι χωρίς να το ξέρουµε µένουµε πάλι διψασµένοι ...
Πολύ συχνά ακούµε ότι η δίψα δεν είναι αρκετή ούτε και για 2 ποτήρια νερό.
Όσο αγνοούµε και δεν πίνουµε νερό τόσο περισσότερα κύτταρα πεθαίνουν. Έτσι το σώµα
αφυδατώνεται, είναι γεµάτο τοξικότητα και το γήρας είναι πρόωρο.
Η ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουµε είναι 2 λίτρα ηµερησίως, τα οποία λίτρα πρέπει
να είναι ποιοτικό νερό και όχι άλλα ποτά.
Ο οργανισµός µας χρειάζεται άµεσα αυτά τα δύο λίτρα ηµηρεσίως και τον χειµώνα επίσης,
παρόλο που η δίψα µας είναι µικρότερη.
Σκεφθείτε ότι ο οργανισµός µεταφέρει ηµηρεσίως εννέα λίτρα νερό στο στοµάχι και στα
έντερα. Από αυτά, τα δύο λίτρα πρέπει να προέρχονται από το νερό που πίνουµε και τα
υπόλοιπα προέρχονται από το λεµφικό σύστηµα, το στοµάχι, το συκώτι, το πάγκρεας και το
λεπτό έντερο. Εκτός του ότι είναι απαραίτητο να πίνουµε νερό, πρέπει να φροντίζουµε
να µην καταναλώνουµε τροφές που απαιτούν πολύ νερό για την αφοµοίωσή τους, πχ καφέ,
συντηρητικά στις τροφές, µαύρο τσάι, πράσινο τσάι, κόκα-κόλα.
Εάν επιθυµούµε να πίνουµε τα ανωτέρω ποτά πρέπει να καταναλώνουµε τη διπλή ποσότητα
νερού .
Οι άνθρωποι σήµερα καταναλώνουν πολλά ποτά, καφέ, τσάι, µπύρα, όλων
των ειδών χυµούς, διαιτητικά ποτά, και παρ’ όλα αυτά υποφέρουν από αφυδάτωση!!!.
Η έλλειψη νερού στον οργανισµό µας είναι η αρχή όλων των ασθενειών.
Dr.Med.Batmanghelidj
Οι περισσότεροι άνθρωποι πάσχουν από αφυδάτωση και τοξικότητα, διότι ο ανθρώπινος
οργανισµός δεν αναγνωρίζει και δεν µπορεί να µεταβολίσει προϊόντα, όπως τα βελτιωτικά
και τα συντηρητικά των τροφών, καθώς επίσης φάρµακα, γεωργικά φάρµακα, λιπάσµατα,
τοξικά οικοδοµικά υλικά (χρώµατα, βερνίκια επίπλων), απορρυπαντικά, είδη καλλωπισµού
(σαµπουάν, αρώµατα), καυσαέρια. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον οργανισµό πολύ περισσότερο
από ό,τι θα µπορούσαµε να φανταστούµε .
Για να µπορέσει ο οργανισµός να ανταπεξέλθει και να λύσει το πρόβληµα της τοξικότητας,
εκτός της συνετής διατροφής πρέπει να πίνει ποιοτικό νερό.
Ποια είναι τα συµπτώµατα της αφυδάτωσης:
1- Το χρώµα των ούρων - το χρώµα πρέπει να είναι τελείως διάφανο ανοικτόχρωµο2- ∆εν πρέπει να έχουµε το συναίσθηµα της δίψας κατα τη διάρκεια του φαγητού - νερό
πρέπει να πίνουµε 2 ώρες µετά το φαγητό ή ½ ώρα πρίν 3- Οι άνθρωποι που έχουν έλλειψη νερού στο σώµα τους έχουν συνήθως και δυσκοιλιότητα.
4- Επίσης έχουν συχνά ζαλάδες και πονοκεφάλους.
5- Έχουν και κατακράτηση υγρών στα πόδια.
Πίνοντας λοιπόν αρκετό νερό αποκαθιστούµε την υγεία µας ή κάνουµε σωστή πρόληψη.
Πότε πρέπει να πίνουµε νερό
Πίνουµε νερό πάντα ανάµεσα στα γεύµατα.Μισή ώρα πριν από το φαγητό ή δύο ώρες µετά το
φαγητό.Πρέπει να καταναλώνουµε ελάχιστο νερό κατά την διάρκεια των γευµάτων διότι το
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νερό αραιώνει την ποσότητα των πεπτικών υγρών µε αποτέλεσµα δισπεψίας εντερικών
διαταραχών και σήψη στο έντερο
Το σωστό νερό είναι ένα ακίνδυνο φάρµακο...
Τα προβλήµατα που θα αναφέρουµε δεν είναι πάντα µόνο αποτέλεσµα έλλειψης νερού. Αλλά
καλό θα ήταν να κάνουµε έναν αυτοέλεγχο, για να αποκλείσουµε την περίπτωση να
προέρχονται από έλλειψη νερού.
Ποιές αρρώστιες oοφείλονται στην έλλειψη νερού
Πολλές ασθένειες, ιδιαίτερα οι λεγόµενες µοντέρνες ασθένειες, έχουν τη ρίζα τους στην
έλλειψη του νερού. Θα µπορούσαµε να πούµε επίσης ότι η έλλειψη του νερού στον
οργανισµό των ανθρώπων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, εµποδίζει σηµαντικά την πρόοδο
της ίασης.
Ένα µεγάλο πρόβληµα της εποχής µας είναι η οξείδωση (τοξικότητα) του οργανισµού µας
και η συνεχής επιβάρυνση της κατάστασης αυτής µε τροφές οι οποίες περιέχουν ουσίες που ο
οργανισµός µας δεν είναι σε θέση να µεταβολίσει. Αναφερθήκαµε ήδη στις πιο γνωστές
ουσίες τις οποίες ο οργανισµός δεν µπορεί να µεταβολίσει.
Για να µη πεθάνουµε ακαριαία, τις τοποθετεί σε µέρη του σώµατος όπου δεν µπορούν άµεσα
να σκοτώσουν τον οργανισµό, πχ. στους ιστούς ή στο λίπος του σώµατος. Στην αρχή φαίνεται
να µην ενοχλούν, όµως µε τη συνεχή συσσώρευση αρχίζουν να δηµιουργούν προβλήµατα και
εµποδίζουν σοβαρά τον µεταβολισµό του οργανισµού µας.
Η µοναδική ακίνδυνη µέθοδος αποτοξίνωσης είναι η πόση νερού.
Εάν προσπαθούµε να αποτοξινωθούµε µε τις διάφορες µεθόδους που συστήνονται γενικά πχ.
δίαιτες, νηστείες, ειδικά φάρµακα αποτοξίνωσης και συγχρόνως υπάρχει έλλειψη νερού στο
σώµα, το µόνο που επιτυγχάνουµε είναι να αυτοδηλητηριαζόµαστε.
Με αυτούς τους τρόπους µετακινούνται όντως οι τοξίνες στο σώµα, δεν έχουν όµως τη
δυνατότητα να αποβληθούν από το σώµα και απλώνονται παντού, µε αποτέλεσµα να έχουµε
πονοκεφάλους και ναυτία. Αυτά τα προβλήµατα δεν είναι τόσο σοβαρά, όταν όµως αρχίζουν
να δηµιουργούνται προβλήµατα µεταβολισµού στον οργανισµό, τα οποία µπορούν να
διαρκέσουν µήνες ακόµα και χρόνια, τότε µιλάµε για πραγµατικά προβλήµατα. Και στην
περίπτωση αυτή το µοναδικό µέσον καθαρισµού του οργανισµού είναι το ποιοτικό νερό.
Προβλήµατα στοµάχου τα οποία δηµιουργούνται µε την έλλειψη του νερού
Συνήθως ακούµε να λέγονται τα εξής για τα προβλήµατα του στοµάχου:
Όταν το στοµάχι παράγει πολλά καυστικά υγρά, δηµιουργούνται καούρες και η χρόνια αυτή
κατάσταση δηµιουργεί τα γνωστά έλκη του στοµάχου. Την εξασθενηµένη αυτή περιοχή
έρχονται και καταλαµβάνουν βακτηρίδια τα οποία πολλαπλασιάζονται επιδεινώνοντας το
πρόβληµα.
Αυτή είναι η απλή εξήγηση του προβλήµατος, το οποίο είναι υπαρκτό σε µερικούς
ανθρώπους.
Το τοίχωµα του στοµάχου αποτελείται από νερό και βάση από Bikarbonat (οξύ του νατρίου)!
Μάλιστα από νερό. Αυτή η µεµβράνη µπορεί να αντέξει στα καυστικά υγρά της πέψης. Όταν
έχουµε καούρες στο στοµάχι, δεν σηµαίνει τίποτα άλλο από έλλειψη νερού, και αυτό που µας
δίνει ογιατρός για να µας βοηθήσει δεν είναι τίποτε άλλο από αυτή τη σύνθεση νερού µε
Bikarbonat.
Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη νερού στον οργανισµό και κατά συνέπεια οξείδωση, δεν είναι
σε θέση το στοµάχι να παράγει αυτή την ειδική εξουδετερωτική βλεννογόνο ουσία η οποία το
προστατεύει. Πολλές φορές επιδεινώνουµε αυτή την οξειδωτική κατάσταση πίνοντας
λεµονάδες, µπύρα, κρασί και διάφορους χυµούς. Για να εξουδετερωθούν τα παραπάνω ποτά,
δηµιουργούνται περισσότερα καυστικά υγρά, διότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση το
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στοµάχι να τα εξουδετερώσει, το στοµάχι αναγνωρίζει όλα τα ποτά σαν άµυλα και ξεκινά την
πέψη. Μόνο το νερό αναγνωρίζεται ως ουδέτερο και δεν δηµιουργούνται τα καυστικά υγρά
της πέψης. Έτσι σε µια τέτοια περίπτωση θα συνιστούσαµε άφθονο ποιοτικό νερό και κάποιο
τσάϊ µε µαλακτικές ιδιότητες για το στοµάχι.
∆υσκοιλιότητα
5 εκατοµµύρια Γερµανοί έχουνε προβλήµατα δυσκοιλιότητας. Υπάρχει ένας φυσικός τρόπος
βοήθειας; Το νερό µπορεί να µαλακώσει όλες τις στεγνές και σκληρές µάζες. Όταν ο
οργανισµός έχει έλλειψη νερού, τότε αυτοµάτως η αµυντική δυνατότητα του ανθρώπου
διαγράφει ανάγκες χρήσης νερού στο σώµα και περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες.
Όταν υπάρχει έλλειψη νερού στο σώµα, το πρώτο µέρος από όπου κερδίζει νερό ο
οργανισµός είναι το παχύ έντερο, αυτοµάτως δηµιουργείται δυσκοιλιότητα και όλες οι
τοξίνες που ήταν έτοιµες να βγουν, κατακρατούνται στο τέλος του εντέρου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτόν το µηχανισµό και για να διευκολύνουν τις
εντερικές κενώσεις καταφεύγουν σε φάρµακα, τα οποία κάνουν το αντίθετο από αυτό που
προσπαθεί να κάνει ο οργανισµός.
Τα φάρµακα αυτά τραβούν στην κυριολεξία νερό από το έντερο, για να ξεπλύνει τις σκληρές
µάζες κοπράνων. Πόσο πιο απλό θα ήταν αν πίναµε αρκετό νερό!
Υψηλή πίεση
16 εκατοµµύρια Γερµανοί πάσχουν από υψηλή πίεση. Το πρόβληµα της πίεσης αποδεικνύει
την χρόνια έλλεψη νερού στον οργανισµό. Στο κυκλοφοριακό µας σύστηµα και στην
ποσότητα του αίµατος υπάρχουν διακυµάνσεις.
Οι διακυµάνσεις αυτές οφείλονται στη διαφορετική διατροφή, στην πέψη και σε διάφορους
συναισθηµατικούς παράγοντες.
Με το αίµα µεταφέρονται οι διάφορες ουσίες που έχουν απορροφηθεί από τον οργανισµό στα
σηµεία όπου είναι απαραίτητες. Με αυτή τη διαδικασία επηρεάζεται η πηκτικότητα του
αίµατος. Όταν ο άνθρωπος χρησιµοποιεί το σωστό αλάτι στη διατροφή του, το σύστηµα του
οργανισµού είναι σε θέση να δεσµεύσει το νερό και να το διοχετεύσει στους ιστούς και στο
αίµα. Με τη διαδικασία αυτή και µε τη βοήθεια του αλατιού αυξάνεται η περιεκτικότητα του
νερού στο αίµα και στους ιστούς.
Σε περίπτωση µυϊκής δραστηριότητας (γυµναστική) απαιτείται περισσότερο αίµα στην
περιοχή των µυών, οπότε µειώνεται η ποσότητα του αίµατος στα αγγεία. Όταν κάνει ζέστη,
στέλνεται αίµα στην επιδερµίδα, για να διατηρείται δροσερή και όταν ιδρώνουµε χρειάζεται
το σύστηµα του οργανισµού επίσης νερό. Κι αυτό διότι ελαττώνεται η ποσότητα του νερού
(αίµα) στον οργανισµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις διακύµανσης της ποσότητας του αίµατος, ο
οργανισµός πρέπει να φερθεί ανάλογα, για να µην δηµιουργηθούν διαφορετικές πιέσεις ή
φυσαλίδες αέρα στο αίµα. ∆ίνεται λοιπόν η εντολή στον οργανισµό να αλλάξει τον όγκο των
αγγείων του αίµατος. Η επιφάνεια των αγγείων προστατεύεται µε µια µάζα µυών οι οποίοι
µαζεύουν και απλώνουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται µέσω
µιας ειδικής ορµόνης, οπότε τα αγγεία διευρύνονται ή στενεύουν ανάλογα µε την ποσότητα
του αίµατος.
Όταν ένας οργανισµός δεν παίρνει αρκετό νερό, τότε το αίµα πήζει, µε αποτέλεσµα να
µικραίνουν αυτά τα αγγεία. Στην περίπτωση αυτή η καρδιά εργάζεται πολύ περισσότερο και
πιέζει πολύ πιο δυνατά για να καταφέρει να περάσει το παχύρευστο αίµα µέσα από τα
αγγεία, κι αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση του αίµατος στον οργανισµό. Επειδή η καρδιά
δεν αντέχει για πολύ καιρό αυτή του είδους την υψηλή πίεση, δηµιουργούνται και διάφορα
άλλα καρδιακά προβλήµατα.
Καρδιακές παθήσεις
24 εκατοµµύρια Γερµανοί υποφέρουν από καρδιακές παθήσεις, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν
πρόωρα, πολλοί µάλιστα σε νεαρή ηλικία.
Η συµβατική ιατρική δεν γνωρίζει δυστυχώς µερικά απλά πράγµατα που µπορούν να
ωθήσουν τον ανθρώπινο οργανισµό σε κάποιο καρδιακό επισόδειο ή στην υπέρταση. Έτσι
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επιδιώκουν την εξαφάνιση των συµπτωµάτων, πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα την
καταστροφή του οργανισµού.
Ο όρος που χρησιµοποιείται γι’ αυτό το πρόβληµα είναι υπέρταση.
Είναι λογικό σύµφωνα µε τις δικές µας παρατηρήσεις να υψώνει ο οργανισµός την πίεση του
αίµατος για να µπορέσει να επιβιώσει! Εκείνο που χρειάζεται τις περισσότερες φορές είναι το
σωστό υγιεινό µη ραφιναρισµένο αλάτι και άφθονο ποιοτικό νερό.
Νερό, αλάτι, σωστή διατροφή και κίνηση είναι για τις περισσότερες περιπτώσεις το φάρµακο.
Πώς εργάζεται η συµβατική ιατρική;
Ρουφάει περισσότερο από το ήδη λιγοστό νερό του οργανισµού µέσω φαρµάκων που
χρησιµοποιούνται γι’ αυτή την περίπτωση!
Αυτός ο τρόπος καθησυχάζει χηµικά την καρδιά χωρίς να την θεραπεύει.
Γι’ αυτό δεν είναι περίεργο που ο οικονοµικός µηχανισµός κέρδους µε την αρρώστια
ξεκινάει από τον µεσαίωνα και µια πολύ γνωστή παροιµία λέει:
Tι στερεί του καλού γιατρού το ψωµί.
Η υγεία ή ο θάνατος.
Γι’ αυτό µας συντηρεί στη ζωή,
κάτι µεταξύ υγείας και θανάτου.Eugen Roth.
Θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι εκτός της έλλειψης νερού στον οργανισµό υπάρχουν και
άλλες πολλές αιτίες που προκαλούν καρδιακά προβλήµατα. ∆εν πρέπει όµως να αγνοούµε τη
σηµασία και τον κίνδυνο µια χρόνιας αφυδάτωσης! .
Αρτηριοσκλήρωση
Ένα ακόµη πρόβληµα έλλειψης νερού στον οργανισµό είναι και η αρτηριοσκλήρωση. Λόγω
της µη ρευστότητας του αίµατος, των πρωτεϊνών και των πολλών τοξινών στο αίµα,
δηµιουργούνται στα εσωτερικά τοιχώµατα των αγγείων επιχρίσµατα, στα οποία
περιλαµβάνονται µαζί µε άλλα ανόργανες µεταλλικές ουσίες, όπως πχ. το ασβέστιο.
Η «φοβερή» χοληστερίνη έχει κι αυτή τον ρόλο της σε όλον αυτόν τον µηχανισµό. Ο
οργανισµός, στην απελπισία του, παράγει την χοληστερίνη για να κάνει το αίµα ρευστό και
για να επιδιορθώσει τις ρωγµές που δηµιουργούνται στα αγγεία.
-R.Strebel/ M Gienger -Heilkunde für den ganzen MenschenΟ µηχανισµός αυτός λειτουργεί ως εξής:
1) Εµποδίζει την έξοδο του νερού από τα τοιχώµατα των αγγείων (οικονοµία νερού), οπότε
το αίµα µένει ρευστό και δεν απορροφάται από τα τοιχία των ιστών, που στην περίπτωση
αυτή έχουν µεγάλη ποσότητα αλατιού και κατά συνέπεια θα χρειάζονταν πολύ νερό.
Αυτή η διαδικασία κρίσης δεν ευνοεί την τροφοδοσία του οργανισµού, εκτός του ότι
δηµιουργούνται πολλές τοξίνες, οι οποίες εναποτίθενται στους ιστούς, αλλά αυτό είναι µια
λύση για να σωθεί ο οργανισµός, το αίµα έχει προτεραιότητα.
2) Η χοληστερίνη σταθεροποιεί τα τοιχία των αγγείων, τα οποία µε την έλλειψη νερού και
βιταµινών έχουν στην κυριολεξία ρωγµές και γίνονται εύθραυστα. Η χοληστερίνη, θα
λέγαµε, στοκάρει τις ρωγµές των αγγείων, ώστε να αποφευχθούν σοβαρά προβλήµατα, όπως
πχ. Εµφράγµατα, εγκεφαλικά κλπ.
Προβλήµατα του αναπνευστικού
Το ίδιο ακατανόητο είναι το γεγονός ότι µια αιτία των αναπνευστικών προβληµάτων είναι
πολλές φορές η έλλειψη νερού στον οργανισµό. Όταν στον οργανισµό δηµιουργείται λόγω
έλλειψης νερού τοξικότητα και τα νεφρά ή το παχύ έντερο δεν είναι σε θέση να
αποτoξινώσουν τον οργανισµό, τότε άλλα όργανα αναλαµβάνουν αυτή την αποτοξίνωση, οι
λεγόµενες έξοδοι κινδύνου, όπως είναι το δέρµα ή οι βλεννογόνοι ιστοί. Μια κινέζικη
παροιµία λέει:
<<ό,τι δεν µπορεί να αποτοξινωθεί από τα νεφρά, αποτοξινώνεται από το παχύ έντερο
και αυτό που δεν µπορεί να αποτοξινωθεί µέσω του δέρµατος, µας σκοτώνει>>
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Όταν λόγω της έλλειψης νερού δεν γίνεται η αποτοξίνωση µέσω των νεφρών ή του εντέρου,
τότε αναλαµβάνουν την εργασία αυτή ο βλεννογόνος ιστός και το δέρµα. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την εξασθένηση του οργανισµού, ο οποίος γίνεται επιρρεπής στις ασθένειες. Ιδίως
το αναπνευστικό σύστηµα βρίσκεται σε κίνδυνο, διότι τα αγγεία που είναι στους βρόγχους
συστέλλονται, για να µην αφυδατωθούν οι πνεύµονες! Αυτά τα άτοµα δεν µπορούν να
αναπνέουν κανονικά, έχουν αναπνευστικά προβλήµατα, δεν είναι σε θέση να κάνουν κάποια
κοπιαστική σωµατική εργασία ή αθλητική δραστηριότητα.
Ηµικρανίες
Οκτώ εκατοµµύρια Γερµανοί πάσχουν από ηµικρανίες και πονοκεφάλους. Και γι’ αυτό το
πρόβληµα µία αιτία µπορεί να είναι η έλλειψη του νερού. Το κεφάλι αποτελείται από 90%
νερό. Και µόνο από αυτό το γεγονός µπορούµε να καταλάβουµε πόσο µπορεί να επηρεασθεί
από την έλλειψη του νερού. Ο γυναικείος οργανισµός έχει το πλεονέκτηµα να διώχνει τις
τοξίνες µέσω της εµµηνόρροιας. Λίγο πριν αρχίσει όµως αυτή η διαδικασία, δηµιουργούνται
πονοκέφαλοι λόγω των πολλών τοξινών του οργανισµού. Είναι λοιπόν πολύ ωφέλιµο να πίνει
κάποιος πολύ νερό, όταν έχει ιδιαίτερα παρατηρήσει αυτό το φαινόµενο.
Προβλήµατα των νεφρών
Όταν το αίµα περιέχει λίγο νερό, πρέπει τα νεφρά να εργάζονται περισσότερο για να
καθαρίσουν το αίµα. Τα νεφρά φιλτράρουν το αίµα από βλαβερές ουσίες πολλές φορές την
ηµέρα. Όσο λιγότερο νερό έχει το αίµα, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εργασία της
αποτοξίνωνης.To φιλτράρισµα που επιτυνχάνεται µέσω των νεφρών απαιτεί κάποια σχετική
πίεση για να λειτουργήσει σωστά, όταν όµως δεν υπάρχει σωστό απόθεµα νερού στο σώµα,
δεν µπορεί να δηµιουργηθεί η πίεση που απαιτείται για την διαδικασία αυτή. Αυτό µπορεί να
βελτιωθεί αν πιούµε την κατάλληλη ποσότητα νερού.
Προβλήµατα των αρθρώσεων και της µέσης
Όπως όλες οι λειτουργίες του σώµατος εξαρτώνται από το νερό, έτσι και ο συνδετικός ιστός
των οστών εξαρτάται από το νερό. Η ουσία που βρίσκεται µεταξύ δύο οστών αποτελείται από
νερό. Όταν υπάρχει έλλειψη νερού στο σώµα, τότε αυτή η ουσία γεµίζει στην κυριολεξία µε
τοξίνες, εξαφανίζεται σταδιακά ή σκληραίνει, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
τοµές οι οποίες κάποτε επουλώνονται και στα σηµεία αυτά δηµιουργούνται αφόρητοι πόνοι.
Προβλήµατα των Ματιών
Τα µάτια είναι και αυτά όργανα µε µεγάλη περιεκτικότητα νερού. Μια ασθένεια που
προέρχεται από στέγνωµα των µατιών, στην κυριολεξία, είναι ο καταρράκτης.
Η Ιατρική σήµερα έχει φτάσει στον ύψιστο βαθµό τεχνητών µέσων και ειδικοτήτων.
Έχει πάψει όµως να συσχετίζει το σύνολο και τη συνοχή των εργασιών του σώµατος.
Αυτό έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα
Η σηµερινή Ιατρική δυσκολεύεται να κάνει διαχείριση προβληµάτων παρατηρώντας τον
άνθρωπο σαν σύνολο.
Οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο: «Gutes Wasser» (Το καλό νερό ) Josef Zeluth- Michael
Gienger (στη γερµανική γλώσσα)

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΕΜ Χ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
Τα ΕΜ Χ κεραµικά επαναφέρουν το νερό στη σωστή του ποιότητα αυτή ακριβώς που µπορεί
να αναγνωρίσει ο οργανισµός µας ώστε να µπορεί το νερό να λειτουργήσει σαν
αποτοξινωτικό.Είναι σε θέσει να σβήσει τις κακές µνήµες του νερού,κάνει επίσης το σωστό
συντονισµο που χρειάζεται το σώµα µας.
Tο νερό στην φυσική του µορφή έχει τα ηλεκτρόνιά του διαθέσηµα.
Οταν όµως υποστεί πίεση (σωληνώσεις βρύσες)τα ηλεκτρόνια δεν είναι διαθέσιµα,έτσι το
νερό δεν διαθέτει την ευεργετική δράση των ηλεκτρόνιων του νερού.
Τα κεραµικά κάνουν το ηλεκτρόνιο πάλι διαθέσιµο(οξειδοαναγωγή Redox potential) .
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ΤΟ ΕΜ συµβάλλει δυναµικά και αποτελεσµατικά στην επαναφορά του περιβάλλοντος
Με τη βοήθεια των ΕΜ είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν απορρίµµατα όπως κοπριά, υγρή
κοπριά, απορρίµµατα κουζίνας, φύλλα, γρασίδι κτλ. Όταν ψεκάσουµε αυτά τα υλικά µε ΕΜ,
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ως υψηλής ποιότητας λίπασµα (κοµπόστα).
Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους ΕΜ σε χωµατερές και
εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης (πολτοποίησης), για την ελαχιστοποίηση των µυγών και
οσµών.
ΕΜ για την Επεξεργασία των Λιµνών, Βιοτόπων και Ιχθυοκαλλιεργειών
Το ΕΜ (Ενεργοί Μικροοργανισµοί) βοηθά σε µεγάλο βαθµό την επαναφορά των υδάτων σε
φυσιολογική µορφή, καθώς επίσης µειώνει τη λάσπη που προέρχεται από σήψη οργανικών
υλικών.
Το ΕΜ είναι σε θέση να διασπά διάφορες οργανικές ύλες, όπως π.χ. φύλλα, άλγη, γύρη,
σπόρους, υπολείµµατα της τροφής των ψαριών, κλπ. Με τον τρόπο αυτό δεν δηµιουργείται
λάσπη, αλλά διασπάται και η ήδη υπάρχουσα.
Τα υδρόβια φυτά αναπτύσσονται φυσιολογικά, χωρίς να δηµιουργούνται υπερβολές στην
αύξησή τους, όπως π.χ. ανεξέλεγκτη αύξηση του φυτοπλαγκτόν.
Αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργείται µια θετική ανταλλαγή των θρεπτικών ουσιών που
χρειάζονται τα υδρόβια φυτά, ώστε να παραµένουν κάτω από έναν φυσιολογικό έλεγχο
αύξησης, και επίσης δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί το Ζωοπλαγκτόν, το οποίο είναι
πολύτιµο συστατικό για τη διατήρηση της υδρόβιας ισορροπίας.
∆οσολογία
Σε γενικές γραµµές η δοσολογία είνα: 1 λίτρο ΕΜ α για κάθε 10 m³ νερό ( 0,01%).
Όταν τα κυβικά είναι περισσότερα ή υπάρχει µεγαλύτερο πρόβληµα (µεγαλύτερη µόλυνση),
τότε η δοσολογία προσαρµόζεται ανάλογα µε την περίπτωση.
Πώς εννοούµε τη δοσολογία; Όταν λέµε π.χ. 1: 10.000, αυτό σηµαίνει 1 λίτρο ΕΜ α για 10
m³ νερό. Επίσης συνιστάται, ανάλογα πάντα µε τα κυβικά του νερού, µια ποσότητα 3-4
κιλών ορυκτού από πέτρα σε σκόνη, η οποία θα έχει προηγουµένως βραχεί µε τους ΕΜ.
Για λίµνες µικρότερες από 40 m² η δοσολογία είναι 1: 1.000, δηλαδή 1 λίτρο ΕΜ α για 1 m³
νερό.
Τεχνική Εκτέλεση Επεξεργασίας των Υδάτων
Το ανωτέρω µείγµα πρέπει να τύχει επεξεργασίας (να ψεκασθεί) κατά διαστήµατα.
Ανακατέβουµε το µείγµα κάθε φορά που θέλουµε να ψεκάσουµε και εµβολιάζουµε τα ύδατα
σε αναλογίες 1:10. Το µείγµα αυτό το κάνουµε µε το νερό που θέλουµε να επεξεργασθούµε.
Ψεκάζουµε µε ένα ψεκαστικό εργαλείο ή µε ένα ποτιστήρι.
Την επεξεργασία την επαναλαµβάνουµε τόσο συχνά, µέχρι να δούµε επιθυµητά
αποτελέσµατα.
Για τον περιορισµό του πλαγκτόν συνιστάται επίσης και η χρήση των EM-X Keramik Pipes,
το ειδικό κεραµικό στο οποίο µε την ειδική Τεχνολογία των ΕΜ είναι ψηµένοι οι Ενεργοί
Μικροοργανισµοί ΕΜ.
Την Επεξεργασία των υδάτων τη συνιστούµε την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜ
Η Πολιτεία των 5.000 κατοίκων Hollfeld βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ελβετίας. Οι
κάτοικοι καθώς και οι υπεύθυνες αρχές της πολιτείας έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση.
Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να ελαττώσουν το χλώριο και να επεξεργασθούν την τεράστια αυτή
πισίνα µε την τεχνολογία των ΕΜ.
Η ειδική αυτή επεξεργασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004. Το ρεπορτάζ που ακολούθησε
ήταν καταπληκτικό, όλοι οι λουόµενοι είχαν παρατηρήσει τις πολλές θετικές αλλαγές όσον
αφορά την ποιότητα του νερού, καθώς και τη διαφορετική επίδραση στο δέρµα και στα µάτια.
Μαλακότερο νερό µε την ειδική επεξεργασία των ΕΜ Κεραµικών
Το νερό το αισθάνεσαι πολύ µαλακό, το δέρµα δεν ερεθίζεται όπως τα προηγούµενα χρόνια,
παρατηρούν οι τακτικοί πελάτες της πισίνας. Επίσης οι περενέργειες που οφείλονται στο
χλώριο, όπως π.χ. κόκκινα µάτια, φαγούρα στο δέρµα κτλ. έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Ιδίως
οι γονείς που έχουν µικρά παιδιά παρατήρησαν ότι τα µικρά παιδιά δεν είχαν ερεθισµένα
µάτια και ότι το δέρµα τους χρειαζόταν λιγότερη κρέµα µετά το µπάνιο. Η φήµη της αλλαγής
έφερε πολλούς καινούργιους επισκέπτες από τις γειτονικές πολιτείες. Η αλλαγή αυτή
οφείλεται στην τοποθέτηση ΕΜ Keramik Pipes, το κεραµικό µε την ειδική επεξεργασία των
ΕΜ (Ενεργών Μικροοργανισµών Dr.Teruo Higa).
Το πρωτοποριακό πνεύµα φέρνει αποτελέσµατα
Η ∆ήµαρχος της Γερµανικής Πόλης Hollfelder, Karin Barwisch, αναγνώρισε τη θετική
επίδραση που έχουν οι ΕΜ στο περιβάλλον και κατόπιν εντατικής µελέτης και δοκιµής και σε
συνεννόηση µε τον υπεύθυνο διαχειριστή της πισίνας, Gerd Mache, αποφάσισαν να
χρησιµοποιήσουν τα ΕΜ Κεραµικά σαν πρώτη δοκιµή για τον ∆ήµο τους.
Το κέντρο των αναζωογονητικών Μικροοργανισµών βρήκε τον δρόµο του στην πόλη
Hollfeld.
Χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτό το κολυµβητήριο 65 σακουλάκια των 500 γραµµαρίων EM
Keramik Pipes ειδικό ΕΜ κεραµικό.Το µέγεθος του κολυµβητηρίου είναι 590m³.
Για να γίνει σωστή επεξεργασία του νερού µε τους ΕΜ, πλέχτηκε ένα δίχτυ από το ειδικό
κεραµικό ΕΜ. Για το δίχτυ χρειάστηκαν 10.900 κοµµάτια Pipes.Το δίχτυ τοποθετήθηκε στον
προθάλαµο της πισίνας από όπου περνάει πρώτα το νερό για καθαρισµό.
Το ΕΜ Κεραµικό έχει την ιδιότητα να µειώνει σε µεγάλο βαθµό το χλώριο στο νερό. Στα
δηµόσια κολυµβητήρια (Γερµανία) γίνονται ρίψεις χλωρίου µε ειδικά µηχανήµατα
αυτοµάτως, έτσι λοιπόν µε τις πρώτες εκτιµήσεις δεν µπορούµε να δούµε τα καταπληκτικά
αποτελέσµατα των ΕΜ Κεραµικών.
Στην Πολιτεία Hollfelder το 2004, όταν άρχισε η Saison, ξεκίνησαν µε µια δοσολογία
χλωρίου 0,25-0,3 και αργότερα, όταν αυξήθηκε ο αριθµός των λουοµένων, έγινε χρήση στις
αναλογίες 0,4-0,44, δηλαδή χρησιµοποιήθηκε πολύ µικρότερη ποσότητα χλωρίου.
Οι παρατηρήσεις µας όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των ΕΜ Κεραµικών εξαρτώνται
από τις καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και από τον αριθµό των λουοµένων (Τα καλοκαίρια
στη Γερµανία είναι µερικές φορές πολύ ψυχρά).
Αυτή τη χρονιά προσπαθήσαµε να παρατηρήσουµε και να µετρήσουµε τις διαφορές στην
ποιότητα του νερού. Πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι έχουµε την ηµέρα 1000 επισκέπτες. Παρ’
όλα αυτά χρησιµοποιήσαµε τη χαµηλότερη δοσολογία χλωρίου (0,3). Είµαστε περίεργοι να
δούµε σε ποια επίπεδα παραµένει το ελεύθερο χλώριo. Παρόλη την επιβάρυνση που έχει το
νερό, φαίνεται ότι το ΕΜ Κεραµικό υπερέχει και προστατεύει το νερό.
Σηµαντικές είναι οι µετρήσεις του Ενωµένου Ενεργού Χλωρίου, η διαφορά από το Ενεργό
Χλώριο και το Ελεύθερο Ενεργό Χλώριο.
Όσον αφορά το Ενωµένο Χλώριο, που προέρχεται από συνδυασµό Χλωρίου και αζώτου, το
οποίο προέρχεται από τα ούρα και τον ιδρώτα.Το Ενωµένο Χλώριο είναι καυστικό,έχει
ισχυρότερη οσµή και είναι περισσότερο επικίνδυνο για την υγεία .Κοκκινίζει τα µάτια
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,ερεθίζει το δέρµα και η µυρωδιά του είναι πολύ έντονη .Γιαυτό τον λόγο οι καινούργιες τιµές
του DIN 19643 βρίσκεται στο ανώτατο όριο 0,2 mg / L.
Τα αποτελέσµατα όσον αφορά την µυρωδιά και τα δερµατικά προβλήµατα είχαν το
καλοκαίρι στο Hollfeld σχεδόν εξαφανισθεί..Μπορούµε λοιπόν να το εξηγήσουµε ότι τα ΕΜ
Κεραµικά διασπούν το χλώριο, το όποίο αεροποιείται και µε αυτόν τον τρόπο εξατµίζεται
από το νερό .
Μεγάλη έκπληξη στον προθάλαµο της πισίνας
Όταν τελείωσε το καλοκαίρι και έπρεπε να καθαριστεί ο προθάλαµος της πισίνας, στον οποίο
είχαν τοποθετηθεί τα ΕΜ Κεραµικά, η έκπληξη του διευθυντού της πισίνας ήταν πολύ
µεγάλη. Αυτό το µέρος της πισίνας είναι πάντα όταν φεύγει το νερό πολύ βρώµικο.. και οι
τοίχοι είναι γεµάτοι λίπος. Αυτή τη φορά το λίπος ήταν ανύπαρκτο. Οι εργασίες καθαρισµού
ήταν πάντα πολύωρες, µε την τοποθέτηση όµως των ΕΜ κεραµικών µειώθηκαν σηµαντικά οι
ώρες καθαρισµού. Το ΕΜ επιφυλάσσει πάντα θετικές εκπλήξεις, έτσι χαιρόµαστε για τις
εκπλήξεις του εποµένου χρόνου.
www.der-lebendige-weg.de
Μετάφραση από το Γερµανικό περιοδικό ΕΜ Journal, το οποίο εκδίδεται 6 φορές τον
χρόνο στη Γερµανία.
Πληροφορίες για τους ΕΜ θα βρείτε:
ΕΜ Hellas
Eισαγωγές
Environment technology
Τηλ:-210-9765464
Κατάστηµα λιανικής πώλησης
Βουλιαγµένης 249 τκ 17237
∆άφνη- Αθήνα
`κιν.: 6978 -912 593,
email-emhellas@otenet.gr
www.emhellas.com

12

