


Można  ukończyć  wiele  szkół,
ale  nigdy  nie  można  zaprzestać 

własnej  edukacji.

NIEWIEDZA 
JEST  JEDYNYM 

NIEPRZYJACIELEM  CZŁOWIEKA.







„WSZYSTKO  JEST  Z  WODY,  Z  WODY  POWSTAŁO 
I   Z  WODY  SIĘ  SKŁADA.” 

Tales  z  Miletu













Komórki   organizmu  składają  się 
z   ogromnej   liczby   atomów,

więc    nasze   ciała  stanowią  uformowaną  chmurę  elektronów.
Jesteśmy   istotami   elektrycznymi.



Pola  elektromagnetyczne  generowane  są 
przez  urządzenia  techniczne  oraz  ludzkie  ciało.

Jesteśmy   istotami   magnetycznymi.



Obok   rzeczywistości   biochemicznej
istnieje  druga,  bioelektroniczna.

Taki   elektroniczny  model  
układów  biologicznych  stworzył  
Prof. dr hab.  Włodzimierz  Sedlak

już   w   1967 roku. 



Świat  elektronów,  fotonów  i  kwantów
zakłada  istnienie  ich  świadomości

oraz  przekaz  informacji
drogą   energetyczną.

Energia  –  to  wibracje, 
wibracje  zaś  –  to  informacje.



Nasz  organizm  jest  zbudowany
z  ok.  70-100  bilionów  komórek.

Każda  komórka
jest   układem   bioelektronicznym. 





Jacques  Benveniste, 
 kierownik  laboratorium

alergii  i  immunologii
Narodowego  Instytutu  Badań  Medycznych  

w Clamart  (Francja),
uznany  naukowiec  na  arenie 

międzynarodowej,
twórca kilku patentów.

W  1988 r.  ogłosił  tezę
o  istnieniu  molekularnej  pamięci  wody.





Dr Gen  Nikiforowicz  Szangin-Bieriezowskij 
(1930-1992) .

Badania  dotyczące 
zadziwiającej  i  niezrozumiałej 

aktywności  substancji  chemicznych 
o  rozcieńczeniach  rzędu  10-25  i  mniejszych.

Za  oddziaływania,  za  skuteczność 
małych  stężeń

o bardzo słabych sygnałach,  
odpowiada  WODA! 

WODA  zapamiętuje,  
przechowuje  i  przekazuje 

biologiczną  i  wszelką  inną  informację 
 (1979 r.). 





„WODA   JAK   DYSKIETKA
ZAPISUJE   NASZE   ŻYCIE.”

Profesor  Stanisław  Zenin  jest  kierownikiem 
Problemowego  Laboratorium  Naukowego 

Uzasadniania  Niekonwencjonalnych  Metod 
Diagnostyki  i  Leczenia  Federalnego  Naukowego 

Centrum  Kliniczno-Eksperymentalnego  
Ministerstwa  Zdrowia  Federacji  Rosyjskiej. 

Fizyk,  chemik,  biolog  oraz   filozof. 

Rosyjski  naukowiec  jako  pierwszy  w  świecie  obronił w  2003 r.
 w  Instytucie  Problemów  Medyczno-Biologicznych 

Rosyjskiej  Akademii  Nauk 
pracę  habilitacyjną  dotyczącą  pamięci  wody. 

Otrzymał  tytuł  „doktor  nauk  o  pamięci  wody”. 



„Woda  ma  pamięć  jak  słoń. 

To  stwierdzenie  oznacza,  że  WODA 
posiada  zdolność  przechowywania 

w  określonym  poziomie  częstotliwości 
raz  zdobytych  informacji 

i  przekazywania  ich 
Innym  różnym  systemom

–  w  tym  organizmom  żywym.”  
Wolfgang  Ludwig





Jeśli  podstawowym  składnikiem  organizmu  jest  WODA, 
to  wpływając  na  nią 

wpływamy  na  stan  organizmu  już  na  poziomie  komórkowym.

DLACZEGO?
Ponieważ… 

„Kolejne  badania  wykazały,  że  WODA
jest  informacyjną  podstawą  życia  biologicznego 

we  Wszechświecie. 
Nie  na  Ziemi  –  to  nie  przejęzyczenie  – 

a  właśnie  we  Wszechświecie.”
Prof. Wiktor Dmitrijewicz Płykin

Członek Rosyjskiej Akademii Nauk 
i  Międzynarodowej Akademii Informatyzacji przy ONZ



Wpływając  na  wodę,  wpływamy  na  organizm.

Czy  można  poprzez  wodę 
oddziaływać  na  chory  organizm?

Czy  można  leczyć  wodą?



Pora  więc  poruszyć  zagadnienie

dla   wielu  wyjątkowo  kontrowersyjne …



Leki   homeopatyczne,
o  ogromnym   rozcieńczeniu,
o  bardzo słabych  sygnałach, 

służą   przekazywaniu  informacji.
Nie  są  więc  nośnikiem 
konkretnej  substancji.









Transfuzja   informacyjna 
może   być   przeprowadzona 
za   pośrednictwem   wody.

W   jaki   sposób?





Polaryzacja  cząsteczek  wody  powoduje, 
że  mogą  one  ustawiać  się  na  różne  sposoby. 





„Heksagonalne  (sześciokątne) 
cząsteczki  wody  

tworzą  w  naergetyzowanej  wodzie
 charakterystyczne  struktury 

przypominające  kryształy  kwarcu.”

Wnioski  z  badań  Prof. Jurija  Rachmanina, 
eksperta  WHO,  wiceprzewodniczącego 
Rosyjskiej  Akademii  Nauk  Przyrodniczych 
oraz  dr Władimira  Kondratowa, 
eksperta  w  dziedzinie  badania  struktury  wody.





„Woda  jest  substancją  odznaczającą 
się  wyjątkowo  dużą  pojemnością 

energetyczną  dzięki  istnieniu 
wiązań  wodorowych.”

          Prof. Stanisław E. Zenin 







Dwa  typy  pamięci  wody  (wg Prof. S. Zenina):
§  pierwotna,
§  długoterminowa.

Pamięć  pierwotna:
§  pojawia  się  po  krótkotrwałym  oddziaływaniu  na  wodę 
   różnorodnymi  czynnikami,
§  przemiana  struktur  wodnych  jest  odwracalna. 

Pamięć  długoterminowa  (długotrwała) : 
§  zupełne  i  całkowite  przeobrażenie  pierwotnej  matrycy 
   zbudowanej  z  podstawowych  elementów  składających  się     
   struktury wodne,
§  długotrwałe oddziaływanie energoinformacyjne.





         
          

            

             Woda z Tamy Fujiwara :   przed ofiarną                             
i po ofiarnej modlitwie.                                                                            

Woda poddana destylacji 



„Dziękuję”  „Miłość i uznanie” 

Zanieczyszczone wody z różnych akwenów w Japonii                                      

 „Prawda” 



Taniec ludowy  - kawachi „Aria na strunie G”  Bacha 

Pastorałka van Beethovena                                         

Słowo: „Grzeczność”



„Na  strukturę  wody  wpływa  bezustannie 
matryca  biopola. 

Wystarczy  zmienić  sposób  myślenia,   
a  otrzymamy  zupełnie  inną  wodę.  

To  może  okazać  się  lepsze  lub  gorsze  dla  organizmu. 
Wszystko  zależy  od  tego,  jaki  przyjęliśmy  sposób  myślenia. 

Woda  zapamiętuje  wszystko. 
A  jeśli  tak,  to człowiek  składający  się  z  wody, 

przedstawia  sobą  zaprogramowany  system. 

Każde  oddziaływanie  czynników  zewnętrznych, 
w  tym  i  komunikacja  interpersonalna, 

skutkuje  zmianami  w  strukturze  i  składzie  biochemicznym 
wszelkich  płynów  ustrojowych. 

Ma  to  miejsce  na  poziomie  komórkowym, 
a  nawet  programuje  DNA  aż  do  jego  zniszczenia. ”

Prof. S. Zenin





„Musimy   więc   być   ostrożni  
i   posiadać   świadomość   odpowiedzialności 

za  każde  nasze  słowo,
świadomość   tego, 

 że   wszystko,  co wypowiadamy,
wpływa na   nasze  dzieci, 

na   stan   zdrowotności   wody, 
którą   piją   wszyscy.”

Prof. Ludmiła Bołotowa, 
Rosyjska Akademia Nauk 



Woda   zapamiętuje 
dźwięk,   światło,   kolor,   muzykę, 

myśli,   idee,   modlitwy.

Człowiek   składa   się 
przeciętnie   w   75%   z   wody, 
więc   wszelkie   oddziaływania 

programują   wodę, 
z   której   się   składamy.



Dzięki  pamięci  wody  
można  przekazywać  organizmowi 

 informacje  wpływające 
na  jego  samoregulację 

i  w  efekcie  na  samouzdrawianie.



„Nie  w  lekarstwach 
jest  przyszłość  naszej  medycyny, 

lecz  w  czystej  wodzie 
czerpanej  z  górskich  strumieni 

i  źródeł.”
Bogdan Władimirowicz Gorodiski, 

Główny Immunolog Obwodu Irkuckiego (Rosja)








