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π - voda
Väčšina z nás si symbol π (pí) spája so známym Ludolfovým číslom používaným
v matematicko-fyzikálnych vedách. π (pí) však znamená aj životnú energiu,
jednoduchšie život. Tento význam získava svoje opodstatnenie v súvislosti s vodou
označovanou ako π - voda.
oda je základ. V živých organizmoch tvorí cca 70% celkovej hmotnosti. Voda umožňuje
stavbu a život každej bunky a teda aj nás,
živých tvorov. Voda ako základný roztok
prináša do buniek živiny a odnáša z nich
všetko nepotrebné - odpad.
Spomedzi všetkého, čo prijímame do
svojho tela, je teda voda najdôležitejšia
a najpotrebnejšia. Náš život a zdravie
či choroby sú ovplyvňované vodou, ktorú pijeme. Existuje však množstvo kvalít
a druhov vody. Inými slovami, niektoré
druhy môžu byť pre náš organizmus nevhodné alebo môžu spôsobovať choroby,
zatiaľ čo iné druhy dokážu byť zdraviu
prospešné. Len funkčná voda napomáha
vitalite nášho organizmu a predstavuje
ten najúčinnejší a najprirodzenejší prostriedok pre celkovú harmóniu a zdravie.
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Tajomstvo π - vody

π - voda bola objavená na základe životodarnej vody rastliny, je veľmi blízkou
k pôvodnej vode, tej ktorá bola na počiat-

ku vzniku života na Zemi. Aktivovaná
voda, pôvodca života vzniká vo všetkých
živých organizmoch aj v súčasnosti a je
zdrojom ich životaschopnosti. Tajomná
receptúra spočíva v obsahu vysoko energetických iónov železa (komplex lipidov
železito-železnatých solí), ktoré potláčajú okysličovanie (oxidácia) poškodzujúce bunky, ich rozklad a podporujú
životaschopnosť živého organizmu. Faktorov, ktoré vytvárajú nežiaduci aktívny
kyslík, existuje viacero: všadeprítomný
stres, smog, výfukové plyny, znečistenie
ovzdušia, fajčenie, alkohol, UV žiarenie
a pod. Predpokladá sa, že aktívny kyslík
spôsobuje veľké množstvo ochorení: od
cukrovky, atopických infekcií kože, žalúdočných vredov, až po vysoký krvný tlak,
obličkové choroby a starnutie. π - voda
sa nachádza v bunkách, vyživuje bunkovú membránu, chlorofyl, mitochondrie,
jadro a DNA, ktoré sú súčasťou živého
organizmu. Navyše, má vlastnosti podobné iným telesným tekutinám ako krv
a lymfa. Bioenergeticky bohatá π - voda

aktivuje živú hmotu a upravuje rovnováhu medzi negatívnym a pozitívnym nábojom známym aj ako jing a jang.

Prekvapivé vlastnosti

Malé molekulové zhluky π - vody (3
molekuly H2O v zhluku) ľahko prenikajú
do buniek a tak lepšie vyživujú tkanivá.
Okrem ochrany bežnej bunky, podporenia jej oživovania, π - voda taktiež zabraňuje okysličeniu tým, že blokuje škodlivé
ióny. Jej účinnosť si možno ľahko predstaviť na príklade okyslenej pôdy v dôsledku globálnych kyslých dažďov. Tak,
ako možno kyslú pôdu neutralizovať
použitím π (pí) vody, tak sa i v ľudskom
organizme jej pôsobením deionizujú
škodliviny.
Na rozdiel od tzv. všeobecnej vody
(mestská, destilovaná, studničná voda,
pramenitá voda a pod.), ktorá môže byť
kontaminovaná prostredníctvom chemickej prímesi alebo sa v nej môžu šíriť
baktérie, je π (pí) voda odolná voči antibiotickému kazeniu (potláča šírenie
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