
V vodi je vse telesno biokemično 
dogajanje. Potrebujemo jo, da z 
njo prek ledvic in debelega čre-

vesa izločimo odpadke. Daje nam moč 
in električne impulze za delovanje mo-
žganov. Predvsem za razmišljanje. Veči-
na ljudi žal ne pije dovolj »prave« vode; 
spili naj bi je kaka dva litra na dan. »Moj 
studenec« je pretočni sistem, ki nam 
doma, na delovnem mestu … zagotavlja 
pravo vodo: očiščeno in napolnjeno z ru-
dninami, snovmi, ki jih nujno potrebu-
jemo. Ta voda nam dobrodejnost poka-
že takoj. Začutimo jo, ker imamo takoj 
več energije, se lažje učimo, smo boljše 
volje, bolj polno živimo.

V Mojem studencu se voda prečišču-
je tako kot v naravi. Pronica skozi različ-
ne zemeljske mineralne plasti, se najprej 
očisti in nato obogati, da je kot potoček, ko 
priteče na plano. V napravi voda pronica 
skozi mineralne plasti, izbrane po najbolj 
idealni sestavi in zaporedju. Za pripravo 
ne potrebujemo elektrike niti tlaka, ki je 
v vodovodni napeljavi. Ko iz vodovoda, 
zajetja, ribnika ali vodnjaka v sistem vli-
jemo vodo, se ta po kapljicah prebija sko-
zi filter in mineralne plasti. Na dnu ima-
mo studenčnico.

BIOKERAMIČNI KAMEN
Tako pripravljeno vodo so pregleda-

li na celjskem Zavodu za zdravstveno 
varstvo. Za kontrolo so zajeli vodo iz Savi-
nje v Celju in jo dodatno onesnažili s pesti-
cidi in težkimi kovinami. Tako »umazano« 
vodo so natočili v sistem. Na dnu se je nab-
rala odlična voda. Ne samo, da je voda iz 
Mojega studenca postala pitna, še dodatno 
se je obogatila z za organizem pomembni-
mi minerali, kot sta kalcij in magnezij.

Kako deluje? Vodo nalijemo v gornjo 
posodo, kjer je bel biokeramični kamen. 
Ta začne vodo počasi vpijati. Pri tem ne 
prepusti nobenih delcev, večjih od 0,006 
mikrona, kar je tisočkrat tanjše od lasu. To 
pomeni, da ne prepusti nobenih trdih del-
cev, usedlin iz vodovodnih cevi, kot sta 
rja in azbest, naplavin, bakterij, alg in po-
dobno. Deluje kot katalizator.

Zaradi neprepuščanja trdih delcev se 
kamen čez nekaj časa obarva. Denimo, 
na Primorskem v enem tednu postane 
povsem rdeč, ker je v vodi močno priso-

tna rdeča primorska prst. Če imamo sta-
re svinčene cevi, se kamen zaradi svinca 
obarva zeleno. Obarvani kamen speremo 
pod tekočo vodo ali očistimo z brusnim 
papirjem. Po nekaj mesecih ga zamenja-
mo. Dlje ko čisti, več časa potrebuje voda 
za pronicanje skozenj. Voda se sicer pre-
taka skozi kamen s hitrostjo približno li-
ter in pol na uro.

VEČPLASTNI FILTER
Ko voda prikaplja skozi kamen, pri-

de do večplastne posode, kjer se mine-
ralne plasti med seboj ločujejo z mrežo, 
skozi katero voda pronica iz ene plasti 
v drugo. To vodo oživi, energizira ozi-
roma ji vrne pravo molekularno struk-
turo. Taka voda energizira organizem, 
rože uspevajo vidno bolje, pri živalih je 
manj bolezni.

V prvi plasti je aktivni ogljik, prido-
bljen iz kokosovih lupin. Ta odstrani ra-
kotvorni klor, organske kemikalije (fekali-
je), neprijetne vonjave in barve.

V drugi plasti je medicinski zeolit, po-
sebna vulkanska kamnina, ki se imenuje 
tudi medicinski kamen. Zeolit močno vsr-
ka težke kovine, bakterije, viruse, razne 
detergente, škodljive kemikalije, kot so fe-
nol, raztopila, herbicidi, pesticidi in dru-
ge strupene kmetijske kemikalije, ki da-
nes botrujejo težkim boleznim.

V tretji plasti je silicij, ki odstranjuje ki-
slinske komponente in vrača vodi pH rav-
novesje.

V četrti plasti so biokeramične krogli-
ce, ki vodi dajejo za telo nujno potrebne 
kisik in minerale. Voda je zato rahlo alkal-
na, kar ji daje tudi svežino in obstojnost.

V peti plasti so mineralni kamenčki.

»Moj studenec« ustvari očiščeno in z rudninami napolnjeno vodo

Vsaka mlaka postane pitna voda
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VODA ZA ZDRAVJE

Ko so v sistem natočili vodo 
Savinje v Celju, dodatno 

onesnaženo s pesticidi, se je 
na dnu nabrala odlična voda.

Moj studenec je dosegljiv na Misteriji.si, 
po ceni 39,90 €. Na voljo sta tudi nadome-
stni filter in biokeramični kamen.
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Vsaka mlaka postane pitna Voda

Ko se voda prekaplja skozi vse pla-
sti, se zbere v spodnji desetlitrski poso-
di in je pripravljena za pitje. Na dnu po-
sode je vložek z mineralnimi kamenč-
ki, ki jih kopljejo tristo do šeststo metrov 
pod morskim dnom, v še povsem neone-
snaženem okolju. V mineralnih kamenč-
kih je germanij, vse bolj uporabljan za 
preprečevanje raka in drugih težkih bo-
lezni. Iz telesa odstranjuje težke kovine 
in strupe. Mineralni kamenčki so zelo 
porozni, že pripravljeno vodo obogatijo 
s kisikom in preprečujejo razvoj mikro-
organizmov.

In ko končno odpremo pipico, voda 
steče skozi magnetni nastavek in se še 
magnetizira.

PREDNOSTI
Moj studenec ima številne prednos-

ti. Je ekonomičen, praktičen, preprost 
in učinkovit način za oživljanje vode. 
Odstranjuje težke kovine, kmetijske ke-
mikalije in bakterije, česar večina gospo-
dinjskih filtrov za vodo ne zmore. Nje-
gov heksagonalni vodni sistem energizi-
ra telo, rože bolje uspevajo, živali so manj 
bolne. Voda je odlična za kuho, še več, 
obogati okus jedem, pa tudi kavi, čaju in 
sokovom. Je odličen vir zdravja v viken-
dih, zidanicah, počitniških prikolicah, saj 

nam ustvari visoko kakovostno vodo tudi 
iz deževnice, vodnjaka, zajetja. Vodo lah-
ko shranimo v steklenicah, saj zlepa ne iz-
gubi svežine.

Podrobno predstavitev, kako sestavimo 
Moj studenec, si lahko ogledate na video
portalu YouTube, kamor vtipkajte »Moj 
Studenec«. Na zdravje! Osti jarej! A. Š. 

RAZLOGI ZA PITJE VODE
Veliko razlogov je, zakaj moramo nameniti posebno pozornost pitju vode. Ko-

pičenje odpadnih snovi, katerih telo samodejno ne more povsem izločiti iz telesa, 
povzroča razne bolezni – prva znamenja so povečan holesterol, trigliceridi, krvni 
tlak, sladkor v krvi, sečna kislina …, pa do težjih bolezni – in pospešuje staranje. 
Odpadne snovi moramo odstranjevati iz telesa. Telo sámo to tudi nenehno počenja: 
skozi ledvice, jetra, črevesje, limfni sistem, pljuča, kožo. Z leti se nabere preveč od-
padkov, zato telo potrebuje pomoč. Pri tem je dobra voda najbolj naravno in učin-
kovito sredstvo.

F. Batmanghelidj, dr. med., avtor uspešnice Telo kliče po vodi (Misteriji.si; 051/307 
777; 19,90 €) našteva 46 razlogov za redno pitje vode. Naštejmo le nekatere.

Človeško telo nima zaloge vode, iz katere bi črpalo med dehidracijo. Zato mo-
ramo piti redno in skozi ves dan. Voda zagotavlja življenjsko energijo; ustvarja ele-
ktrično in magnetno energijo v sleherni telesni celici. Je lepilo v arhitekturni celič-
ni zgradbi. Preprečuje poškodbe DNK in povečuje njene obnovitvene sposobnos-
ti. Zelo poveča učinkovitost imunskega sistema v kostnem mozgu, kjer se ustvar-
ja imunski sistem in vsi njegovi mehanizmi – tudi njegovo sposobnost varovanja 
pred rakom. Je glavno topilo za vso hrano, vitamine in rudnine. Hrano razgradi na 
majhne delce, pozneje pa pomaga pri njeni presnovi in prebavi. Voda napolni hra-
no z energijo, da lahko delci hrane med prebavo z energijo oskrbijo telo. Zato hrana 
brez vode nima za naše telo nobene energijske vrednosti. In še pomembno za moš-
ke: dehidracija preprečuje nastajanje spolnih hormonov, kar je eden glavnih vzro-
kov za impotenco in izgubo spolne sle.

O še več razlogih se poučimo v knjigi F. Batmanghelidja Voda za zdravje in življe-
nje (Misteriji.si; 051/307 777; 19,90 €).


