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Vprej{njih Misterijih smo vam
predstavili informirano stekle-
nico Glass, ki izni~uje {kodlji-

ve informacije od zdravil in druge ke-
mije v vodi, ki jo pijemo. Steklenica z
uradnim imenom i91422 Sport, Inform-
ed Water Bottle, ki je narejena v 0,65
litrski izvedbi, ima certifikat berlin-
skega In{tituta za elektrofotoniko. To-
krat objavljamo izsledke raziskav tega
in{tituta glede u~inkovitosti njenega
delovanja. Steklenica je avtorsko delo
celjskega izumitelja Vilija Poznika.

Za in{titut sta raziskavo opravila nje-
gov direktor, ruski fizik Wadim Saidow,
ter prof. dr. Peter Bukovec kot zunanji
znanstveni sodelavec in osnovatelj slo-
venskega In{tituta za trajnostni razvoj.
Raziskavo sta naredila s tehnologijo
GDV oziroma Kirlianovo kamero, meri-
la pa sta vpliv informirane steklenice na
energijsko stanje vode in nato {e vpliv
te vode na stanje ljudi.

Testna voda je bila neopore~na pitna
voda iz vodovoda, tako iz Slovenije (iz
Logatca) kot iz Nem~ije (iz Berlina), in
mineralna voda. Testiranje vpliva na
biopolje je bilo narejeno v dvojno slepem
poskusu, kar pomeni, da je ena skupina
ljudi pila vodo iz informirane steklenice,
druga pa iz neinformirane (placebo), pri
~emer prostovoljci niso vedeli, iz katere
steklenice je voda, ki jo pijejo.

VPLIV NA VODO
Po izsledkih raziskav ima steklenica

signifikanten vpliv na kakovost vode, ki
je v njej, saj se ji je izbolj{alo njeno ener-
gijsko stanje. Njene molekule se zaradi
vpliva steklenice prestrukturirajo, zmanj-
{ajo se grozdi molekul vode, kar pome-
ni, da la‘je prodrejo skozi membrano v
celico. Voda je dinami~na, grozdi mole-

kul vode se zdru‘ujejo in razdru‘ujejo.
^e so grozdi preveliki, jih mora telo
najprej razbiti na manj{e dele, da jih
lahko uporabi. Za to potrebuje dodatno
energijo; ~lovek to navadno pla~a z utru-
jenostjo, zaspanostjo, saj telo porablja
mo~, da se ukvarja s prebavo vode; gre
za podobno utrujenost kot po preobil-
nem obroku hrane, pravi prof. dr. Peter
Bukovec.

Raziskovalca sta s Kirlianovo kamero
merila informirano vodo v razli~nih
~asovnih odmikih. Ob~utljiva kamera je
zaznala, da se sprememba vode zgodi
hipoma, ko pride v steklenico. Najve~ja
razlika v prestrukturiranju molekul
vode pa je zaznana po treh urah. Razlika
se potem ne pove~uje, ampak ostane na
dose‘eni ravni.

VPLIV NA LJUDI
Preizkuse sta naredila na dvajsetih

ljudeh; sodelovalo je enajst ‘ensk, starih
od 12 do 58 let, in devet mo{kih, starih
od 14 do 73 let. Deset jih je sodelovalo v
raziskavi v Sloveniji, deset pa v Nem~iji.
Testiranje je potekalo leto{njega februarja
in marca. Vsakemu preiskovancu sta
raziskovalca pred testom izmerila biopo-
lje, nato je pil vodo – bodisi placebo ali
pa informirano vodo, tako da ni vedel,
katero vodo je pil. Nato sta merila avre
ljudi pol ure in eno uro po pitju vode.

Izsledki so potrdili, da se pri ljudeh,
ki pijejo informirano vodo, pomembno
pove~a njihovo biopolje. Voda, ki jo ~lo-
vek pije potem, ko je bila v informirani
steklenici ve~ kot tri ure, ima {e posebno

Pri ljudeh, ki pijejo vodo
iz informirane steklenice,

se pomembno pove~a
njihovo biopolje.

INFORMIRANA VODA
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Voda se izbolj{a hipoma

Prof. dr. Peter Bukovec z
informirano steklenico.
Merjenje u~inkovitosti nje-
nega delovanja na vodo in
stanje ljudi je potekalo s
Kirlianovo kamero.

F
ot

o 
T.

 S
ve

te



30 - JUNIJ 13 -

dober vpliv nanj; zmanj{a se stopnja
stresa, ~lovek ima ve~ energije in je bolj
uravnove{en. Zaklju~ek raziskovalcev je
potrdil za~etno hipotezo: informirano
steklenico je zelo priporo~ljivo uporab-
ljati v vsakdanjem ‘ivljenju za dvig ka-
kovosti svojega zdravja.

SPOMIN VODE
Delovanje informirane steklenice te-

melji na u~inku spomina vode. Dokaza-
no je, da si voda »zapomni« in vpija vse
vplive iz okolja. ^e se kregate, bo to
voda, ki jo imate na mizi, sprejela vase.
Slabe informacije jo poslab{ajo, dobre
izbolj{ajo. Mojster kod Vili Poznik je v
steklenico zakodiral na stotine informa-
cij v obliki {tevil. Ko je voda izpostavlje-
na tem kodam, se navzame teh informa-
cij. Ko taka voda pride v telo, vpliva tudi
na vodo, ki je ‘e v telesu, torej kri, urin,
mo‘gansko teko~ino in druge teko~ine
v telesu.

Zakaj je to tako pomembno? Ker je
kar dve tretjini ~love{kega telesa iz vo-

de, tudi mo‘gani plavajo v vodi. Kako-
vostnej{a voda torej pomeni kakovost-
nej{e ‘ivljenje. Telo je zaradi kakovosti
vode dejansko bolj{e, bolje delujejo nje-
govi sistemi in funkcije. Vse te informa-
cije pa delujejo tudi ‘e na informacijsko
polje ~loveka kot zdravilo, ki mu telo
vra~a v dobro kondicijo.

POSEBNOSTI RAZISKAVE
Pri raziskavi je bil vpliv placeba za

pol manj{i kot pri informirani vodi. In
v prostorih v Sloveniji, kjer so ljudje pili
vodovodno vodo oziroma od koder je
bila ta odvzeta, uporabljajo napravo za
~i{~enje vode Hydronic, katere avtor je
tudi celjski izumitelj Vili Poznik. To po-
meni, da je informirana steklenica ‘e
sicer dobro vodo {e dodatno izdatno
izbolj{ala.

V raziskavi so, tako kot v protokolu
testiranja u~inkovanja zdravil v farma-
ciji, proizvod najprej testirali na zdravih
ljudeh. V procesu registracije zdravil so
najprej predklini~ni testi (toksi~nost na
mi{ih), na koncu pa so klini~ni testi izve-
deni naprej na zdravih ljudeh – prosto-
voljcih in {ele potem na bolnih. Najprej
na zdravih preizkusijo vse u~inke. In ~e
je v redu, teste opravijo {e na bolnikih,
razlaga prof. dr. Peter Bukovec.

Torej je korektno, da smo pri informi-
rani steklenici najprej merili zdrave, bi
bilo pa v prihodnosti smiselno narediti
tudi preizkuse z bolniki, pristavlja sogo-
vornik. Pri testiranju bolnikov bi se lah-
ko pokazali {e bolj{i rezultati, a verjetno
ne takoj. Nanje bi namre~ informirana
voda lahko delovala kot zdravilo in bi
se verjetno najprej zgodilo to, kar je po-
gosto pri terapijah, namre~ da se jim
stanje sprva poslab{a, ker se telo pravi-
loma tako odzove na terapijo. Samo-
zdravilne mo~i telesa se prebudijo in ta
aktivacija telesnega obrambnega siste-
ma ~lovek na za~etku ~uti kot utruje-
nost, saj telo porabi vse mo~i za zagon
lastnega imunskega sistema.

Direktor berlinskega in{tituta Wadim
Saidow je o rezultatih testiranja obvestil
tudi prof. Konstantina Korotkova, pro-

O@IVITEV VODE
Avtor informirane steklenice Vili
Poznik je povedal, da steklenica s
svojimi informacijami vodo o‘ivi,
jo naredi tak{no, kot bi jo zajeli pri
izviru, saj je voda, ki prite~e iz vo-
dovodne pipe, »mrtva«. V informi-
rani vodi pa se pove~a emisija foto-
nov, delcev svetlobe, lai~no re~eno
je voda bolj ‘iva oziroma bolj ‘ari.

Informirana steklenica iz vode
ne odstrani te‘kih kovin, pa tudi
ne deluje na mikrobiolo{ko floro v
vodi, ~e je ta opore~na za pitje. Za
to proizvajalec steklenic, angle{ko
podjetje i91422 iz Londona, na~rtu-
je uporabo mikrobiolo{kega filtra
kot dodatka steklenici, ki bo vodo
tudi mikrobiolo{ko o~istil.

fesorja fizike na tehni~ni univerzi v Sankt
Peterburgu in glavnega konstruktorja
Kirlianove kamere, katere osnova je
nizkoenergijska plazma.

UPORABA
Vsaka informirana steklenica ima

oran‘ne in bele obro~ke in zama{ek; v
eno barvo je »oble~ena«, druga pa ji je
dodana, da jo lahko glede na svoj okus,
pa seveda na vpliv barv na vas – glede
na barvno terapijo, zamenjate. Ko je
voda izpostavljena son~ni svetlobi, vsr-
kava vibracije dolo~ene barve, ki jo
obdaja.

Steklenica ni primerna za uporabo v
pomivalnem stroju, saj lahko po{koduje
kodo, ki je na zunanji strani steklenice.

Z informirano vodo lahko seveda
zalivate tudi ro‘e, jo dajete piti doma~im
‘ivalim in drugo. »Moramo pa biti real-
ni; samo kakovostna voda, ki jo pijemo,
v na{em ‘ivljenju ne bo naredila ~ude‘a,
sre~a je bolj zapletena stvar. Sre~o mora{
narediti sam, niti zdravnik niti voda te
ne moreta osre~iti. Je pa to dobra pomo~
pri ohranjanju zdravja, ~e pije{ kako-
vostno vodo; ‘e to je veliko,« zaklju~uje
prof. dr. Peter Bukovec.

Tatjana Svete
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