POLARIX

Za možgane in boljšo hidracijo telesa

Steklenica, ki vodo oživi

S

steklenico, ki na dnu v posebni
zaščitni gumi nosi disk Polarix,
imamo požirek blagodejne vode
vedno na dosegu ust. Doma, v službi, v avtu, na letalu, na potovanju in
drugje. Vodo, ki je bila nekaj minut izpostavljena delovanju Polarixa, pa lahko uporabimo tudi za kuhanje. Še posebno pomembna je kakovostna voda
za otroke, ki odraščajo in potrebujejo vodo, da jim možgani bolje delujejo; stekleničko lahko vzamejo s seboj
v šolo, na izlete, pohode. In za starejše,
ki so pogosto dehidrirani, voda iz stekleničke pa lažje prehaja v telo in jim
tako zavira obolevanje in staranje.
Voda iz steklenice Polarix je blago
dejna tudi za vsa druga živa bitja. Rastli
nam pomaga k zdravi bujni rasti plo
dov, cvetov, listov, korenin. Voda, ki jo
»obudi« Polarix, zelo dobro dene seme
nom, sadikam in večjim rastlinam, pa
rožam v zemlji ali vazi. Koristi pa tudi
hišnim ljubljenčkom.

Voda, ki jo spijemo iz
steklenice Polarix, ima
zelo nizko vrednost
zdravstvenega tveganja
oziroma je brez
zdravstvenega tveganja.
jazno. Voda je življenje, smo namreč več
kot tri četrt iz vode. Največ je seveda pot
rebujejo možgani. Stari kitajski modreci
so rekli, da smo »nič«, ki plava na vodi.

VODA BREZ TVEGANJA
V Misterijih smo že poročali, da Po
larix zmanjša genotoksičnost vode. Za
koliko, je odvisno od tega, kakšno vodo
imamo.
Raven genotoksičnosti lahko ugotovi
le biološki čebulni test oziroma Allium
test, saj ta zajame celokupnost vsega,

Zanesljivo lahko trdimo, da Polarix
boža vodo in jo naredi življenju pri

Steklenička Polarix je
dosegljiva na Misteriji.
si. Cena je 39,90 evra.
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kar voda energijsko, kemično in snovno
prinese s seboj na svoji poti do pipe. Če
bulni test razkrije, da Polarix pri testni
čebuli število celic s poškodbami kro
mosomov tako zmanjša, da se ta prib
liža kakovosti izvirske vode. Manjša ko
je raven genotoksičnosti, manj je voda
strupena in nižja je ocena zdravstvene
ga tveganja za človeka. Voda, ki jo torej
spijemo iz steklenice Polarix, ima zelo
nizko vrednost zdravstvenega tveganja
oziroma je brez zdravstvenega tveganja.
To ugotavlja biolog mag. Peter Fir
bas iz zasebnega Laboratorija za rastlin
sko citogenetiko. V več kot dveh deset
letjih je testiral več tisoč različnih vod. Je
avtor knjižice Kako zdrava je voda – priročnik za biološki monitoring vode. V knjižici,
ki je dosegljiva na Misteriji.si, se lahko
podrobneje poučimo o čebulnem (Al
lium) testu.
Zadnja leta Allium test vse pogoste
je uporabljajo po vsem svetu, saj razkriva
celosten vpliv voda na rast in razvoj živih
celic ali organizmov ter zaznava priso
tnost škodljivih snovi v odmerkih, manj
ših od 1 ppb (en del snovi na eno milijar
do raztopine). Od več kot sedemsto pre
poznavnih snovi, ki se lahko znajdejo v
pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno- ke
mijskimi analizami nadzorujejo le okrog
deset odstotkov. Razlika med povedno
stjo čebulnega in ostalih testov je torej og
romna. Čebulni test edini meri akumuli
rano stopnjo genotoksičnosti. Povejmo
še, da izsledki čebulnega testa dokazano
veljajo tudi za človeka.

ZAKAJ POLARIX?
In zakaj ima Polarix tako močan
vpliv na vodo in človeka? Logaritem
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Strukturirana voda, kakršno
ustvari steklenica Polarix,
naredi v celicah in tkivih
zdravo alkalno osnovo, ki
onemogoča razvoj bolezni.
sko periodično anteno Polarix si je iz
mislil dr. Georges Lakhovsky (1868–
1942), človek s sanjami in vizijo, da bi
se enkrat za vselej končalo obdobje in
vazivne medicine, ki mučno posega v
telo, ga zastruplja s škodljivimi snovmi
in terapijami, ki poleg bolnih celic uniči
jo tudi zdrava tkiva. Pri računanjih an
tene, s katero je različne frekvence po
šiljal v človeško telo, mu je pomagal Ni
kola Tesla, človek s podobnimi vizijami.
Polarix deluje tako, da iz okolja za
jema in zgoščuje naravno energijo ter jo
vsili celicam – ki so pravzaprav majhni

POLARIX STRUKTURIRA
VODO
Vsrkavanje vode v celice je od
visno od velikosti klastrov ali vod
nih skupkov in njihove geometrij
ske oblike. Čim manjši so in čim
bolj geometričnih (heksagonalnih)
oblik, tem lažje prodirajo skozi de
belo črevo in naprej v vse celice.
Vodne molekule, ki so organizirane
v majhne heksagonalne skupke, se
prilegajo in ustrezajo heksagonal
nim kanalom v celičnih membra
nah in znotraj celic, tako da lahko v
celice dostavljajo hranljive snovi in
iz njih odplakujejo strupene. Če to
rej hočemo izboljšati prehranjeva
nje in razstrupljanje celic ter med
celično komunikacijo, moramo uži
vati strukturirano vodo. Strukturi
rana voda naredi v celicah in tkivih
zdravo alkalno osnovo, ki onemo
goča razvoj bolezni. Takšno vodo
ustvari steklenica Polarix.
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oddajniki in sprejemniki –, da spet za
nihajo zdravo, da vzpodbujajo samo
zdravljenje. Zdravljenje brez kemije in
brez farmacije.
Polarix s svojimi dvanajstimi bakre
nimi krožnicami, v nezaključenih kro
gih, ponuja celicam različno območje
frekvenc, te frekvence pa vzpodbuja
jo nihanja rastlinskih, živalskih in člo
veških celic. Noben od teh spektrov fre
kvenc ne more škodovati, ker se telo
oziroma celice same odzovejo na odgo
varjajočo frekvenco, ki jim najbolj ustre
za, na neustrezne pa se ne odzovejo. Po
larix s svojo zelo široko paleto frekvenc
telesu tako le ponudi, povsem nevsilji
vo, da izbere zanj najboljša valovanja in
si jih vzame.
In kako voda, ki jo spijemo iz stekle
nice Polarix, vpliva na nas?
Ko spijemo vodo iz steklenice Pola
rix, telesu ostane več energije za prila
gajanje na hitro spreminjajoče se vplive
iz okolja. Ni se mu treba posvečati vodi
in jo čistiti, saj je ta že precej čista oziro
ma so škodljive snovi v njej nevtralizira
ne. In ni mu treba razdruževati grozdov
molekul; tudi to opravi Polarix. Tako te
lesu ostaja več energije za vzpostavlja
nje homeostaze.
Analiza žive kapljice krvi je poka
zala, da Polarix, če na njem sedimo, po
dvajsetih minutah pospeši cirkulacijo
krvi; rdeče krvničke se razlepijo. Raz
lepljene prenašajo več kisika, tako da so
možgani pa tudi vse telo bolje oskrblje
ni s kisikom. Ta rezultat lahko prenese
mo tudi na vodo. Voda nima krvi, ima
pa vodne molekule. Molekule vode, ki
se med potovanjem po ceveh ne vrtinči
jo in se zato združijo v grozde, »razbije«
na manjše skupke, da voda lahko vsto
pi v celice. Če so namreč grozdi molekul
preveliki, obstanejo pred zaprtimi vra
ti celice in jih mora telo razdružiti s svo
jo energijo, ki bi jo sicer namenilo zdrav
ljenju.

TESTI S KIRLIANOVO IN
BIOFOTONSKO KAMERO
Meritve vode iz steklenice Po
larix so bile narejene tudi z biofo
tonsko kamero ter s Kirlianovo ka
mero. V biofotonskih in Kirlianovih
meritvah ima voda iz steklenice Po
larix za dobrih deset odstotkov viš
je energijske in svetlobne vrednosti
kot voda, ki ni bila v steklenici Po
larix. Meritve sta v laboratoriju Al
kivita bioznanost center opravila
Danilo Ogrinc in Nerina Darman.
Testirala sta pitno vodo iz vodo
voda, ki priteče iz zelo kakovostne
ga lokalnega vodnega zajetja.
Biofotonska kamera pokaže, ali
se voda fizikalno spremeni. In pri
vodi iz steklenice Polarix se ta vpliv
pokaže. Že najmanjša razlika v bio
fotonski strukturi namreč pome
ni veliko razliko v strukturi oziro
ma vsebini vode. Voda iz stekleni
ce Polarix je torej bolje strukturira
na in energijsko obogatena.

KOLIKO VODE
POTREBUJEMO?
In koliko vode na dan najmanj mo
ramo zagotoviti svojemu telesu, da lah
ko normalno opravlja vse svoje naloge?
Ta podatek dobimo tako, da svojo te
lesno težo delimo s šestintrideset. Če to
rej tehtate šestdeset kilogramov, morate
v telo natočiti kakih liter in pol vode, če
imate osemdeset kilogramov, pa si telo
želi več kot dva litra vode. Priporočlji
vo je, da je večina te vode iz steklenice
Polarix.
Na vodo naj ne pozabijo tudi starej
ši ljudje, ker uživajo veliko zdravil. Prav
voda pa pomaga utreti pot iz telesa sno
vem iz zdravil, ki jih telo ne rabi več in
ga le še obremenjujejo.
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