
PAMIĘĆWODY

Odkrycie tajemnicy

Zacznijmy od wydarzeń z 1956 roku, które miały miejsce w południowo-
wschodniej Azji. W tajnym wojskowym laboratorium opracowywania i
produkcji broni masowej zagłady od wielu lat prowadzono prace nad nowej
generacji potężną bronią bakteriologiczną.

Japońscy naukowcy podczas jednego ze spotkań dokładnie omawiali, jakie
właściwości powinna mieć taka broń dla ich ukrytych celów. Nagle sesja została
przerwana i wszyscy jej uczestnicy zostali odwiezieni do szpitala z symptomami
ostrego zatrucia pokarmowego.

Śledztwo w tej sprawie szybko ugrzęzło w ślepej uliczce, gdyż naukowcy nie
spożywali nic innego, oprócz wody z karafek na stole. Wodę przetestowano i nie
znaleziono żadnych szkodliwych dodatków. W raporcie napisano zatrucie
spowodowane zwykłą wodą.

fot.depositphotos.com

Jednak dwadzieścia lat później wysunięto ciekawą hipotezę, która była zdolna
wyjaśnić nieprzewidywalne zachowania wody. Otóż woda ma pamięć.
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Doświadczenia w wielu krajach na całym świecie pokazały, że woda odbiera
warunki zewnętrzne i tworzy ich odcisk, pamiętając wszystko, co wydarza się w
przestrzeni dookoła.

Doświadczenie Bakhira

Przygotowano układ jak na rysunku. Pozostawiono go na 36 godzin. Później
zamrożono czystą wodę w naczyniu i poddano kryształki lodu badaniom na
spektrometrze. Okazało się, że kryształki czystej wody wykazywały obecność
NaCl - przynajmniej takie było widmo spektralne! Badania chemiczne nie
wykazywały zaś obecności chlorku sodu w naczyniu z czystą wodą. O co więc
chodziło? Sam się już domyślasz, że woda w fiolce przekazała odpowiednią
informację o swoim składzie poprzez układ drgań (fal) do naczynia z wodą
czystą, która nabyła w ten sposób cechy roztworu NaCl.

Emoto Masaru

Dr Emoto Masaru przeprowadził jeszcze inny ciekawy eksperyment. Trzy
pojemniki napełnił ryżem i zalał go wodą. Przez cały miesiąc pierwszemu z nich
mówił dziękuję, drugiemu jesteś głupi, a trzeci ignorował. Po upływie miesiąca
ryż z pierwszego pojemnika zaczął fermentować wydzielając przyjemny zapach,
ryż w drugim pojemniku sczerniał, a trzeci ignorowany zaczął gnić.
Eksperyment ten był wiele razy powtarzany przez innych badaczy oraz osoby
chcące na własne oczy przekonać się o jego skuteczności. Efekt był analogiczny.
Najwięcej szkód przynosi obojętność i negatywne emocje. Wyniki są nie tylko
zaskakujące, ale dają także do myślenia. Jeżeli nasze ciało w większości składa
się z wody to jak duży wpływ na nas ma nasze otoczenie i nasze własne myśli?

Naukowcy poddali badaniom także wodę święconą badając jej kryształy
po zamrożeniu w komorze kriogenicznej. Kryształy wody układały się
w regularne sześcioramienne gwiazdy. Podczas gdy woda z próbki kontrolnej
miała kształt nieregularnej plamy.
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Jaki wpływ na nasze zdrowie ma woda?

Sprawdzono to badając wpływ wody o zmienionej strukturze na ludzką krew.
Lekarz medycyny Perl Laperla pobiera próbkę krwi z palca pacjenta i pod
mikroskopem obserwuje sklejone czerwone ciałka krwi. Utraciły one ładunek
elektryczny dlatego nastąpiła aglutynacja prowadząca do powstania skrzepów
zagrażających zdrowiu. Następnie pacjentowi podawana jest do wypicia
szklanka wody o zmienionej strukturze. Po 12 min badanie krwi jest powtarzane.
Jej obraz jest już zupełnie inny. Komórki odzyskały ładunek elektryczny
i zaczęły się od siebie odpychać - to pozwala im przenosić tlen.

Woda jest nośnikiem informacji

Udowodnił to francuski immunolog Jacques Benveniste w 1988 r., a potwierdził
później w wielu eksperymentach m.in. Rosjanin Bakhir.

Jacques Benveniste



Wielokrotnie powtarzane badania wykazały, że woda podzielona na dwa
naczynia potrafi przekazywać sobie informacje. Podczas gdy woda w jednym
naczyniu poddawana jest zmianom strukturalnym, woda w drugim oddalonym
naczyniu przejmuje jej właściwości.

Tekst pochodzi z książek Janusza Dąbrowskiego BARWY TWOJEGO
ZDROWIA: Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu” cz.1. i cz.2., Sekrety wody,
Tajemnice suplementacji odżywiania.
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