
Misteriji 23

Nikoli ne veste, kaj vse je v vodi, ki prite~e iz vodovodne pipe

35 % manj{a genotoksi~nost
Aprila se za~enja iz Ljubljane

svetovna prodaja {vicarsko-
slovenskega izdelka za filtrira-

nje in revitalizacijo pitnih vod; mo~i sta
zdru‘ila {vicarski filter Aquasy in Trans-
former, povsem nov slovenski izdelek
za o‘ivljanje vode, ki je narejen po tehno-
logiji Hydronic. (www.bullboss.com)
Oba skupaj sta namenjena izbolj{avi
opore~nih vodovodnih pitnih vod, ki
jih je vse ve~ tako pri nas kot po vsem
svetu. Filter, aktivno oglje z impregnira-
nim srebrom, pomaga zmanj{ati kloride,
pesticide in nekatere druge zdravju
{kodljive snovi v vodah, Transformer
pa z informacijami, ki jih oddaja, poskr-
bi za dodatno izbolj{avo vode.
Sam filter, merjeno z genotok-
si~nimi testi, zmanj{a njeno stru-
penost za pribli‘no 9 odstotkov,
skupaj z obro~kom pa pade stru-
penost za 35 odstotkov. ^e tako
pripravljeno vodo nato~imo {e v
informirani kozarec, smo storili
veliko, da pijemo ~im manj opo-
re~no vodo, saj pade genotok-
si~nost za ve~ kot 40 odstotkov.

Skrb za ~im bolj neopore~no
pitno vodo ob sami pipi je vse bolj
potrebna po vsem svetu. Saj je zelo
nenavadno, pa vendar resni~no,
da nikoli ne vemo, kaj prite~e iz
vodovodne pipe. ^e na steklenici
vode {e lahko preberemo podatke
vsaj o nekaterih snoveh, ki so v vo-
di, nam podjetje, ki mu pla~ujemo
vodovodno vodo, {e nikoli ni po-
vedalo, kaj je v vodi, ki nam jo to~i.
Prodajalci, ki vodo prodajajo na
litre, in tisti, ki jo ra~unajo na ku-
bi~ne metre nam seveda zagotav-
ljajo, da je voda kontrolirana in da
je v skladu s pravilniki, ki oprede-
ljujejo, kaj je {e voda, ki je v skladu
s pravilnikom. To je najpogosteje

sicer res, je pa vseeno {e zelo dale~ od
tega, da voda, ki je v skladu s pravilni-
kom, ne bi na~enjala na{ega zdravja.

Predpisi, ki urejajo kakovost pitnih
voda, dolo~ajo, koliko nekaterih snovi je
{e lahko v vodi, da je voda primerna za
pitje. Poudarek je na besedici nekaterih,

kajti v laboratorijih i{~ejo to~no dolo~ene
snovi, tiste pa~, ki jih navajajo predpisi,
torej nekaj deset anorganskih in organ-
skih snovi, ~eprav je v vodi mogo~e najti
nekaj sto razli~nih snovi, ki {kodujejo
zdravju. Med zelo mo~nimi in ve~no
prikrivanimi onesna‘evalci so pred-
vsem ostanki zdravil. Bolj ko je voda
onesna‘ena, ve~ ljudi zboleva. In ve~ lju-
di jemlje zdravila in ve~ ostankov zdra-
vil (~love{ko telo ne presnovi niti polovi-
co zdravil, kar ne porabi, izlo~i in se seve-
da znajde na koncu v vodi) se nabira v
vodi. Ljudje, ki skrbe za zdravo vodo, se
v~asih tega zavedajo, v~asih ne, vedno
pa imajo polna usta besed, da ravnajo

po pravilniku. Tako je zelo udobno,
njihova vest, da tudi vede zastru-
pljajo sebe in prijatelje, jih ne gane.
Navadno so tisti, ki so najbolj glas-
ni, tudi moralno najbolj krivi. Urad-
no pa je vse po pravilniku.

Ljudem, ki se zavedajo, da jim
vsakodnevno vna{anje strupov,
med njimi velike doze ostankov
hormonov, pomirjeval, protibole-
~inskih in protivnetnih zdravil ter
pomirjeval in drugih strupov uni-
~uje zdravje, pa~ ne preostane ni~
drugega, kot da sami poskrbijo, da
~im manj teh snovi, ki lahko zelo
mo~no ogrozijo zdravje, tudi zdrav-
je {ele prihajajo~ih generacij, pose-
‘ejo po sredstvih, s katerimi zmanj-
{ajo strupeno u~inkovanje celokup-
nih snovi, ki se odlagajo v vodi. Teh
snovi ni malo, meriti se jih da v del-
cih na milijon, ~eprav toksikologi
vedo, da posledice teh snovi na
zdravje ljudi, pa tudi ‘ivali in rast-
lin, niso v sorazmerju s koli~ino teh
snovi, saj v~asih bolezen lahko spro-
‘i ‘e samo ena molekula strupa.
Toda ve~ je molekul, ve~ja je mo‘-
nost, da nas zadane.

Bolj ko je voda onesna‘ena,
ve~ ljudi zboleva. In ve~ ljudi

jemlje zdravila in ve~
ostankov zdravil se nabira
v vodi. In zboli ve~ ljudi...




