PORADNIK - CO TO JEST ENERGIA SKALARNA + 5 ZALET WODY ALKALICZNEJ
Co to jest energia ?
Energia to życie, energia to my. Cały wszechświat składa się z niewidzialnych energii.
Energia towarzyszy nam przez całe życie, od narodzin aż po śmierć. Wszystkie istoty żywe
wytwarzają własne pole otaczając się energią. Pole elektromagnetyczne jest niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju wszystkiego co żyje. Są różne formy naturalnych fal
elektromagnetycznych, które znajdują się w atmosferze i pochodzą z ziemi, słońca i księżyca.
Naturalne pola elektromagnetyczne mają pozytywny wpływ na organizm i są niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju człowieka oraz wszystkiego co żyje. Współistniejemy w harmonii
pośród fal elektromagnetycznych.
Każda komórka w organizmie jest jak mini-bateria wytwarzająca ładunki elektryczne o częstotliwości
70-90 miliwoltów (jeżeli jest zdrowa) . Każdy impuls nerwowy w organizmie, skurcz mięśni, bicie
serca czy oddech, jest uwarunkowany od przepływu owych ładunków w komórkach (nośnikach
energii).Przepływ fal elektromagnetycznych jest prawidłowy, jeżeli błony komórkowe nie są
uszkodzone. Zdeformowane lub uszkodzone błony komórkowe zakłócają swobodny przepływ energii
co osłabia ludzki organizm.

Energia a funkcje życiowe
Ciało fizyczne każdej żywej istoty jest postrzegane jako odniesienie się układu sercowonaczyniowego, nerwowego, oddechowego, trawiennego i reprodukcji. Wraz z układem krążenia, z
układem limfatycznym i nerwowym systemy te składają się na fizyczny wymiar ludzkiego ciała. Nasze
mięśnie są zasilane przez energię chemiczną. Jedzenie to nic innego jak wrzucanie węgla do pieca,
który podczas spalania wytwarza energię w postaci ciepła. Trawienie więc, to powolna postać
spalania, podczas której produkowana jest energia niezbędna do funkcjonowania organizmu i życia.
Śmierć jest zdefiniowana jako brak aktywności elektrycznej mózgu. Tak oto życie jest energią.
System energetyczny człowieka jest odrębnym systemem, który funkcjonuje obok tradycyjnie
akceptowanego systemu. Zdrowie ciała energetycznego jest mierzone w kategoriach przepływu
energii. Dla optymalnego zdrowia energia musi być w ciągłym ruchu. Pozytywny, niczym nie
zakłócony jej przepływ przynosi równowagę, harmonię, witalność i zdrowie.
Zakłócenie przepływu energii
Zablokowana lub niesymetrycznie przepływająca energia jest wynikiem negatywnego oddziaływania
pola elektromagnetycznego. Promieniowanie geopatyczne, nienaturalne promieniowanie
elektromagnetyczne spowodowane rozwojem technologii (wszystkie urządzenia elektryczne,
komputery telefony, mikrofalówki, anteny nadawcze), podziemne cieki wodne, spaliny, toksyny, środki
ochrony roślin, niedobory żywieniowe, stres, powodują zaburzenia przepływu energetycznego.
Długotrwały wpływ tych wszystkich czynników powoduje deformację, a w późniejszym czasie
niszczenie komórek. Kiedy ścieżki energetyczne są zablokowane, uniemożliwiają swobodny
przepływ energii życiowej oraz prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu systemu immunologicznego
i powstawania chorób.
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Energia Skalarna
Energia Skalarna jest to sieć harmonijnie zbalansowanej energii, która dynamicznie wibruje i
promieniuje. We wszechświecie istnieje od zawsze i wytwarzana jest naturalnie. Dzięki stworzeniu
odpowiednich warunków, Energię Skalarną możemy wytwarzać w sposób sztuczny i otaczając się
nią uzupełniać niedobory oraz wyrównywać ubytki w naturalnym biopolu.
Energia Skalarna to energia przyszłości, zwana energią uzdrawiania. Utrzymuje biopole
organizmu poprzez podtrzymywanie pozytywnego przepływu energii. Przywraca również energię,
która została osłabiona przez codzienne narażenie na negatywne energie, takie jak
promieniowanie telefonów komórkowych, telewizji, komputera, kuchenek mikrofalowych,
urządzeń elektrycznych, nadajników telefonii komórkowej, nadajników telewizyjnych, radiowych,
masztów wysokiego napięcia itp.
Ciało ludzkie nie składa się wyłącznie ze stałych elementów fizycznych i chemicznych, lecz także
z pola subtelnej energii, czy jesteśmy tego świadomi czy nie. Biopole energetyczne otacza i
przenika nasze ciało, a nazywane jest różnie: bioenergią, biopolem, energią życiową; Chińczycy
nazywają ją "Chi", Hindusi - "Prana", Grecy - "Pneuma", Japończycy nazywają ją "Ki". Aby każda
funkcja życiowa przebiegała prawidłowo, musi być zachowana równowaga energetyczna w
organizmie, jak i wokół niego. Jakikolwiek brak równowagi może bowiem skutkować
pogorszeniem funkcjonowania organizmu czy wręcz chorobą.
Energia skalarna została odkryta w XIX wieku przez Jamesa Maxwella. Jednak za właściwego
odkrywce energii skalarnej uważa się serbskiego wynalazcę Nikola Teslę. Prowadził on badania
nad Energią Skalarną, m. in. nad bezprzewodowym przesyłaniem energii. Energia skalarna posiada
zdolność przywracania równowagi organizmu narażonego na negatywny wpływ
czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Energia ta neutralizuje negatywny wpływ fal
elektromagnetycznych, poprawia krążenie i dotlenienie komórek, a tym samym pomaga
przywrócić równowagę i wzmocnić nasze własne pole energetyczne. Jej pozytywne właściwości
zostały opisane w książce doktora Johna G. Florendo „Korzyści energii skalarnej”. Oto niektóre
korzyści z jej stosowania:
- wzmacnia ogólną odporność organizmu,
- poprawia odżywianie i detoksykację organizmu,
- zwiększa poziom energii w ciele,
- łagodzi bóle i zmęczenie,
- wspomaga procesy regeneracyjne organizmu,
- poprawia krążenie, oczyszcza krew, normalizuje ciśnienie,
- zmniejsza zakwaszenie organizmu i poprawia jego zasadowość,
- zwiększa jasność umysłu i koncentrację, dodaje energii,
- działa antydepresyjnie,
- neutralizuje szkodliwy wpływ smogu elektromagnetycznego poprzez tworzenie tarczy
ochronnej i zwiększanie biopola organizmu,
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- zwiększa poziom energii komórkowej do 70-90 mV, zapobiegając rozwojowi komórek
nowotworowych,
- chroni DNA przed uszkodzeniami,
- poprawia jakość wody, w tym płynów komórkowych (a człowiek to w 80% woda). Jej jakość
ma zatem zasadnicze znaczenie dla zdrowia.
Niestety - w obecnych czasach jesteśmy coraz bardziej zagrożeni w związku z negatywnym
oddziaływaniem stresu, nieprawidłowej diety czy stylu życia, skażeniem środowiska naturalnego,
smogu elektromagnetycznego, szczególnie promieniowania elektromagnetycznego
emitowanego przez telefony komórkowe jak i maszty nadajników telefonii komórkowej,
radiowej, komputerów czy telewizorów, mikrofal i innych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych...
Skale zagrożenia unaocznia fakt, ze obecnie niemal wszyscy używają na okrągło telefony
komórkowe, smartfony, szczególnie młodzi ludzie... potem wszyscy się dziwią, dlaczego coraz młodsi
ludzie coraz częściej zapadają na choroby typu nowotwór…
Wszystkie te czynniki osłabiają naszą własną energię życiową i zakłócają jej swobodny przepływ
oraz krążenie. W efekcie czujemy się słabsi, brak energii, apatia, depresja, pojawiają się bóle
głowy, migreny, bezsenność, zaburzenia hormonalne, wypadanie włosów, w końcu choroby,
włącznie z nowotworami…
Z pomocą przyjść nam wtedy mogą urządzenia bazujące na najnowszych osiągnięciach
współczesnej nauki, wykorzystujące energie skalarna, takie jak:
medaliony skalarne, antyradiatory na telefony komórkowe, czy jonizatory wody z Tarczą
Energii Skalarnej (wszystkie w naszej ofercie)

PIĘĆ ZALET ZJONIZOWANEJ WODY ALKALICZNEJ:
1. Przeciwutleniacz naturalny
Zwykła woda bardzo dobrze nawadnia nasz organizm, ale sama w sobie jest "utleniająca", co jest
przyczyną nowotworu u 2 na 100 000 osób. "Utlenianie" jest także przyczyną między innymi
rdzewienia gwoździ oraz chorób komórek w ciele ludzkim. Alkaliczna woda jonizowana nie jest
"utleniająca", wręcz przeciwnie; odwraca efekty utleniania i leczy komórki, jest naturalnym silnym
przeciwutleniaczem.
Ujemny ORP (-150 ...- 250 mV) - oznacza, że w wodzie alkalicznej są wolne elektrony, tj. elektrony,
które mogą być przekazane. Ta właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych
skutków wpływu wolnych rodników.
Wiadomo, że wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu
bez jednego elektronu itd. W organizmie powstają one naturalnie, w procesie reakcji metabolicznych.
Odpowiednia ilość wolnych rodników w organizmie jest niezbędna. Chronią one organizm od bakterii,
wirusów, niszczą komórki zwyrodniałe.
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Problemy rozpoczynają się wtedy, kiedy powstaje nadmiar wolnych rodników, które w celu uzyskania
brakujących elektronów, nieustannie atakują zdrowe komórki organizmu, a tym samym naruszają
normalną ich działalność oraz powodują różne choroby. Mogą rozpocząć się niekontrolowane reakcje
chemiczne, które stymulują rozwój nowotworów i innych chorób.
Pijąc wodę alkaliczną, organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych elektronów, które są
absorbowane przez wolne rodniki. Ze względu na właściwości antyoksydacyjne wody alkalicznej
chronione są zdrowe komórki, jest wzmacniany system odpornościowy organizmu.

2. Alkalizuje organizm
ALKALICZNE WARTOŚCI pH = 8,5 - 9,5 są najbardziej odpowiednie dla środowiska wewnętrznego
organizmu. Płyny wewnętrzne, z wyjątkiem kwasu żołądkowego, a także narządy są lekko alkaliczne.
Najbardziej alkalicznymi są narządy i krew noworodków (pH krwi= 7,45). Niestety, w procesie wzrostu
i rozwoju organizmu, stają się one bardziej kwaśne. Alkaliczność krwi zmniejsza się, skupienia
pozostałości kwasowych i związane z tym ryzyko chorób, rośnie, a niezbędne do zmniejszenia
kwasowości minerały alkaliczne organizm może otrzymać tylko razem z odpowiednią żywnością i
napojami.
W wodzie alkalicznej, jak mówi sama jej nazwa, oprócz jonów hydroksylowych znajdują się także wymagane do neutralizacji pozostałości kwasowych - jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu,
potasu, sodu). Są one niezbędne w dość sporych ilościach dla prawidłowego funkcjonowania
większości narządów. W wodzie alkalicznej brak kwasotwórczych resztek soli (chloru, siarki, fosforu,
itd.). Pozostają one w wodzie kwasowej. Dlatego, codziennie pijąc wodę alkaliczną, organizm
otrzymuje wystarczające ilości minerałów alkalicznych, utrzymywane jest alkaliczne środowisko
organizmu, zmniejsza się zakwaszenie organizmu, a tym samym wzmacnia się odporność organizmu
na choroby.

3. Bezpośrednie absorbowanie
MNIEJSZE FORMACJE MOLEKULARNE. Cząsteczki wody alkalicznej są połączone w znacznie
mniejsze formacje (5-6 cząsteczek) niż w zwykłej wodzie pitnej (10-13 cząsteczek). Dlatego, woda
alkaliczna - z uwagi na inną budowę niż zwykła woda - łatwiej i szybciej przedostaje się do
komórek; (pojawia się w płynie mózgowym już w ciągu 1 minuty od spożycia, co może
poprawić zdolność myślenia i koncentracji.) Woda taka znacznie lepiej nawadnia tkanki,
rozpuszcza i usuwa najtrudniej osiągalne toksyny. Woda alkaliczna bardzo skutecznie rozpuszcza
skupione pozostałości kwasowe, które potem są łatwo usuwane przez nerki.

4. Bardziej ciekła
MNIEJSZE NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE. Napięcie powierzchniowe wody alkalicznej jest prawie
dwa razy niższe niż wody wodociągowej. Oznacza to, że alkaliczna woda jest bardziej ciekła,
„mokra”. Pamiętając to, że krew to 90 % wody, łatwo zrozumieć, że gdy dostarczamy wystarczającą
ilość wody alkalicznej, krew staje się bardziej ciekłą. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy organizm
kwaśnieje, krew zagęszcza się, zakłóca się krążenie krwi, zwiększa się zagrożenie powstania
skrzepów krwi, w rezultacie np. zawałow serca.... Gdy pijemy wodę alkaliczną, krew staje się
rozrzedzona zaś - a taka krew rozpuszcza złogi w żyłach.
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5. Więcej tlenu
ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU. W wodzie alkalicznej dominują ujemne jony OH - Dlatego,
pijąc wodę alkaliczną organizm otrzymuje proporcjonalnie dodatkową dawkę tlenu. A gdzie tlen, tam i
życie, energia. Proces przemiany materii w dużym stopniu zależy od rodzaju środowiska, w którym
odbywa się ten proces. W przypadku braku tlenu, węglowodany rozkładają się tylko częściowo,
zaczyna się proces fermentacji. To jest bardzo ważne, bo wiemy, że rak rozwija się w warunkach, w
których procesy przemiany materii odbywają się w środowisku z niską zawartością tlenu.
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