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Kon~no je konec znanstvenega
zmajevanja z glavo ob dejstvu,
da je z magnetizmom opleme-

nitena voda pravi eliksir za vsak ‘iv
organizem. Znano je, da je vsak atom
in vsaka molekula elementarni magnet
in zato »ob~uti« vpliv tujega magnet-
nega polja. Poskusi ruskih znanstveni-
kov I. V. Dardimova, A. V. Krilova in
I. Brehmana so potrdili izjemno blago-
dejen vpliv vode, ki ste~e skozi mag-
netno polje.

Vodo je mogo~e namagnetiti na
veliko na~inov. Tisti, ki imajo mag-
netne blazine, za svoje zdravljenje
steklenice z vodo postavijo ali ode-
nejo v blazine, nekateri okrog vo-
dovodnih cevi namestijo magne-
te, vse pogosteje pa ljudje v svoje
vodovodne sisteme vgrajujejo
naprave, ki vodo o~istijo mehan-
sko, jo »informirajo«, zvrtin~ijo
in magnetno oplemenitijo. Tak{-
na slovenska naprava, revitali-
zator Hydronic*, je ‘e pred de-
setletjem v ZDA dobila na sejmu
izumov v Pittsburghu posebno na-
grado kot najbolj{i izum na podro~ju
ekologije. Zdaj o‘ivlja vodo ‘e na
vseh koncih sveta.

Po mnenju ruskega znanstvenika
B. I. Lapteva, doktorja farmakologije
in fiziologije, ki deluje v Sloveniji,
u~inek magnetnega polja na vodne
sisteme lahko vpliva na hitrost pote-
ka fizikalno-kemi~nih procesov,
elektri~no prevodnost vode, top-
nost plinov in soli v vodi, na hi-
dratizacijo, kristalizacijo in {te-
vilne druge procese. Iz njegove
knjige Delovanje informacij na
‘ive in ne‘ive sisteme, v kateri
sku{a znanstveno razlo‘iti, za-
kaj in kako delujejo alterna-

tivne metode zdravljenja z vplivom
informacijskega delovanja, je zapisal:

»Po mnenju ve~ avtorjev je osnovni

vzrok izra‘enih u~inkov magnetne ob-
delave povezan s spremembami struk-
turne organizacije vode in vodnih razto-
pin. Bistvo teh sprememb je nastanek
asociatov vode in razpad hidratacijske
okolice atomov …«

RASTLINE
SE IMAJO DOBRO

No, rastline o asociatih ne vedo
ni~. Zalivane z magnetno
oplemeniteno vodo pa se
imajo prav dobro, ~e upo-

{tevamo, da se jim pove~a
rodnost, kaljivost in odpornost
proti boleznim in drugim {ko-
dljivim vplivom. Namagnete-
na voda pridelek v povpre~ju

pove~a za ve~ kot 27 odstot-
kov. Po knjigi ^uda i misterije

vode i vere srbskega avtorja
in‘enirja Miroslava Mar-
kovi}a povzemamo:

»Rodnost paradi‘nika,
zalivanega z magnetno oplemeni-
teno vodo, se je pove~ala za 18 od-
stotkov. Z uporabo magnetno ople-
menitene vode se dose‘e za ve~
kot 25 odstotkov bolj{a rodnost
paprike, ~ebule za okoli 20 od-
stotkov in stro~nic povpre~no za
23 odstotkov. Rast me{anih trav-
ni{kih trav se z zalivanjem z mag-
netno oplemeniteno vodo pospe{i
za ve~ kot 50 odstotkov. Rodnost

sadnega drevja, zalivanega z mag-
netno oplemeniteno vodo, se prav

tako ob~utno pove~a, najpogosteje za
10 do 30 odstotkov, odvisno od vrste.

Pri slivah se pove~a rodnost celo do 33
odstotkov. Pri tem so ugotovili objek-
tivno bolj{o kakovost in trajnej{o ob-
stojnost plodov. Tako imajo na primer

MAGNETNA TERAPIJA

Krepitev ‘ivljenjske energije v celotnem telesnem in du{evnem pomenu

Plemenitenje vode
Ljudje, ki redno pijejo

magnetno oplemeniteno
vodo, imajo neprimerno
manj zdravstvenih te‘av.
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plodovi jablane, ki so jo v dobi formi-
ranja in razvoja plodov zalivali z mag-
netno oplemeniteno vodo, poleg bolj{e
kakovosti tudi dosti ve~jo odpornost
proti gnitju.

Nasadi mladega sadnega drevja na-
predujejo hitreje, ~e jih ob~asno zalijemo
z magnetno oplemeniteno vodo. Ugoto-
vili so celo, da ima tudi {kropljenje rast-
lin z magnetno oplemeniteno vodo zelo
blagodejen u~inek. Tak{ne rastline so tu-
di bolj odporne proti boleznim.

Na poskusni povr{ini, zasejani s p{e-
nico, so opravili ob~asno {kropljenje
(vla‘enje) z magnetno oplemeniteno vo-
do, kar je pospe{ilo rast in razvoj p{eni~-
nih bilk. Vendar pa ni bilo mogo~e na-
tan~no ugotoviti morebitnega pove~anja
pridelka, ker je tak{no vla‘enje pospe-
{ilo tudi rast raznih plevelov, ki pa na
donos p{eni~nega zrnja vplivajo neu-
godno. Podobne izku{nje bi lahko pri~a-
kovali tudi pri drugih ‘itnih posevkih,
kot so r‘, oves in je~men.

Ruski raziskovalci so med drugim
ugotovili, da namagnetena voda pove~a
pridelek son~nic za ve~ kot 20 odstot-
kov. Vendar je bil pri son~nicah, zaliva-
nih z magnetno oplemeniteno vodo na
poskusni povr{ini, odstotek pove~anja
donosa nekoliko manj{i, morda tudi za-
to, ker raziskave niso opravili na dovolj
veliki poskusni povr{ini, ampak na
majhnem {tevilu rastlin.«

»Ugotovili so, da s tak{no vodo na-
pajane ‘ivali brez izjeme v vsakem
pogledu hitreje napredujejo v razvoju,
so ob~utno bolj odporne proti boleznim,

da se nekatere ‘ivali nau~ijo „razliko-
vati” navadno in oplemeniteno vodo
prej, druge pa kasneje. V~asih nekatere
‘ivali, kot na primer krave, „zanemari-
jo” ‘e nau~eno „razpoznavanje” vod,
kot na primer v primeru huj{e ‘eje. Ven-
dar poskusi niso pokazali „ravnodu{no-
sti” niti ene od opazovanih doma~ih ‘i-
vali, kar je „pav{alen”, vendar kar trden
dokaz, da je v magnetno oplemeniteni
vodi nekaj zelo pozitivnega za ‘ivi svet.«

VE^JI PRIRAST
Podobno kot je ve~ji prirast in bolj{e

zdravje ‘ivali ob uporabi revitalizatorja
vode hydronica ugotavljal Marko Na-
bergoj, slovenski doktor veterinarske
medicine, so dobrodejen u~inek nama-
gnetene vode ugotavljali tudi ruski stro-
kovnjaki. Iz knjige ̂ uda i misteriji povze-
mamo:

»^e ‘ivino redno napajamo z mag-
netno oplemeniteno vodo, kmalu ugoto-
vimo hitrej{o rast, razvoj in prirast. Pri
pi{~ancih je bil na primer 26-odstotni
prirast glede na vzorec, napajan z na-
vadno vodo, pri ostalih enakih pogojih.

ve~ se razmno‘ujejo, dajejo bolj zdravo
potomstvo itd.

Zanimivo je, da se skoraj vse doma~e
‘ivali zlahka „nau~ijo” piti magnetno
oplemeniteno vodo, ~eprav jim poleg nje
nudimo navadno vodo. Vemo, da so
tako reko~ vse ‘ivalske vrste naravno
instinktivno sposobne razlikovati, kaj je
za njih ugodneje. Koko{i, na primer, ‘e
po desetih dneh v glavnem pijejo mag-
netno oplemeniteno vodo. Poskus pote-
ka tako, da jim „serviramo” enako koli-
~ino oplemenitene in navadne vode. V
poskusnem vzorcu mora biti vsaj tride-
set koko{i. Prve dni popijejo pribli‘no
enake koli~ine ene in druge vode. Po
desetih dneh popijejo ve~ oplemenitene
vode, po treh do {tirih tednih pa popita
koli~ina navadne vode postane skoraj
zanemarljiva v primerjavi s popito koli-
~ino magnetno oplemenitene vode. Po-
doben pojav je mogo~e opaziti tudi pri
drugih vrstah doma~ih ‘ivali. Res pa je,

@ivila, konzervirana z
magnetno oplemeniteno

vodo, so trajnej{a in
bolj{e kakovosti.

@IVINA NI
RAVNODU[NA

Ni~ manj nenavadni
niso rezultati, ki jih do-
bimo z uporabo mag-
netno oplemenitene vo-
de v prehrani ‘ivine ozi-
roma napajanju ‘ivali.
O u~inkih namagnetene
vode na ‘ivali smo v
Misterijih ‘e ve~krat pi-
sali. Skozi Hydronic spu-
{~ena voda odli~no de-
luje na pra{i~e, goveda,
konje, noje, pi{~ance …
In‘enir Markovi} pi{e:

In‘enir fizike in strojni{tva Miroslav Marko-
vi} prou~uje skrivnosti vode.

PLEMENITENJE VODE
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Pra{i~i, ki pijejo magnetno oplemeniteno
vodo, se razvijajo povpre~no 20 odstot-
kov hitreje od tistih, ki dobivajo navad-
no vodo. Prirast pri odraslih pitanih svi-
njah je ob uporabi oplemenitene vode
ve~ji za povpre~no 12 odstotkov. Ugoto-
vili so hitrej{i razvoj telet, ki so jim dajali
magnetno oplemeniteno vodo, vendar
je {lo za manj{i vzorec, zato podatek ni
povsem zanesljiv. Nesnost koko{i, napa-
janih z oplemeniteno vodo, se pove~a za
9 do 25 odstotkov, odvisno od letnega
~asa (pozimi je ve~ji odstotek pove~anja
nesnosti).

Posebne pozornosti je vredno dejst-
vo, da se koko{i, napajane z oplemenite-
no vodo, uspe{no upirajo mno‘i~nim
epidemijam, ki so sicer lahko katastro-
falne za koko{i, ki pijejo navadno vodo.

Pri kravah, ki redno pijejo magnetno
oplemeniteno vodo, so ugotovili pove-
~anje mle~nosti za 12 do 24 odstotkov,
odvisno od letnega ~asa in na~ina pre-
hrane. Najve~je pove~anje so ugotovili
ob hlevskem hranjenju s suhim senom.
Ugotovili so tudi bolj{o kakovost mleka
pri kravah, ki so redno pile magnetno
oplemeniteno vodo. Tak{no mleko je
manj pokvarljivo, kar velja tudi za mle~-
ne izdelke iz njega.«

TUDI RO@E
SO HVALE@NE

Zelo pomembna je uporaba magnet-
no oplemenitene vode v gospodinjstvu.
Okrasno rastlinje, kot so razne vrste cve-
to~ih rastlin, je zlasti ob~utljivo na tak{-
no vodo, seveda v pozitivnem smislu.
Tako se na primer vrtnice, zalivane z
magnetno oplemeniteno vodo, razvijajo
mnogo hitreje od tistih, ki jih zalivamo
z enakimi koli~inami navadne vode. V
~asu vegetacije grm vrtnice raste tudi za
100 odstotkov hitreje od tistega, ki smo
ga posadili ob istem ~asu v enako zem-
ljo, a smo za zalivanje uporabljali na-
vadno vodo. Cvetje v vazi mnogo dlje
obdr‘i naraven in sve‘ videz, ~e name-
sto navadne uporabimo magnetno

oplemeniteno vodo. Okrasnim rastli-
nam zelo koristi, ~e jih ob~asno tudi po-
{kropimo z manj{imi koli~inami magnet-
no oplemenitene vode. Vse to enako ve-
lja za sobne in zunanje okrasne rastline.

Magnetno plemenitenje vode in dru-
gih teko~in je lahko zelo pomembno za
pripravo hrane in raznih napitkov tako
v gospodinjstvu kot industrijski proiz-
vodnji. Takoj je treba poudariti, da je ra-
zen navadne vode mogo~e magnetno
oplemenititi tudi vse druge teko~ine, ki
so razli~ne v vodi raztopljene snovi. So-
kovi in ~aji so prav tako vodne raztopine
raznih snovi rastlinskega izvora, slad-
korja itd.

TOPLOTA OMAJE U^INKE
Vedeti pa moramo, da se pomemben

del u~inka magnetnega oplemenitenja

izgubi pri temperaturi 65 do 70 stopinj
Celzija. Magnetno plemenitenje je mo-
go~e opraviti tudi pri konzerviranju po-
vrtnine, sadja in gob. Tudi pri konzervi-
ranju s kisanjem, kot v primeru ozim-
nice, magnetno oplemenitena voda {e
pove~a zanesljivost konzerviranja.

Vsa ‘ivila, konzervirana ob uporabi
magnetno oplemenitene vode, so dosti
trajnej{a in bolj{e kakovosti kot pri
konzerviranju z navadno vodo. Vrtnina,
okisana z uporabo oplemenitene vode,
ohrani kakovost {e naslednje leto, med-
tem ko tista, pri kateri za kisanje upora-
bimo navadno vodo pod enakimi ostali-

V knjigi je znanstvena razlaga, kako delujejo
alternativne metode zdravljenja z vplivom
informacijskega delovanja.

mi pogoji, ob~utno izgubi
kakovost ‘e mnogo prej, ali

Avtor v knjigi govori o novi znanosti – hidro-
niki, po kateri je dobila ime tudi tehnologija
hydronic.

PLEMENITENJE VODE
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pa popolnoma propade. To je zlasti
izrazito pri kisanju zelja, kjer se za
konzerviranje uporablja samo vodo in
sol. Gnitje okisanega zelja ‘e v ~asu
zimskih mesecev je dokaj pogosto. Ob
predhodnem magnetnem oplemenite-
nju vode pa zelje ne gnije niti po prete-
~enem obi~ajnem roku uporabe kislega
zelja.

ZMEH^ANI
VODNI KAMEN

Magnetno oplemenitena voda pu{~a
neprimerljivo manj vodnega kamna v
kotlovskih in drugih napravah in siste-
mih. Poleg tega je ob~utno manj agresiv-
na do elementov tehni~nih sistemov, s
katerimi prihaja v stik. Enako to velja
za razne teko~ine-vodne raztopine, ki jih
uporabljamo v tehni~ne namene. Sem
spadajo razne hladilne teko~ine za hlaje-
nje motorjev in drugih naprav. Glede na
vse to lahko re~emo, da magnetno ple-
menitenje vode v tehniki prinese velike
prihranke, ker nabiranje vodnega kam-
na in agresivno delovanje vode zahte-
vata drage remonte in zamenjavo celih
sklopov, naprav in elementov v kotlov-
skih sistemih za predelavo vode, preskr-
be z vodo in namakanje, v hladilnih sis-
temih toplotnih motorjev in raznih dru-
gih instalacijah.

Jasno je torej, da ima magnetno ople-
menitena voda velik pomen za uporabo
v kmetijstvu, gospodinjstvu in tehniki.

Navedeni podatki jasno govore temu v
prid, toliko bolj, ker magnetno plemeni-
tenje vode ne zahteva nobenega znanja
in v nobenem primeru ne more, tako kot
kemijski dodatki, slab{ati okolja.

KREPITEV ODPORNOSTI
Magnetno oplemenitena voda ima

prav spektakularen vpliv na ljudi. Ta
vpliv si zaslu‘i temeljite medicinske
raziskave, da bi pri{li do konkretnej{ih
podatkov o njegovih posameznih aspek-
tih in mo‘nostih uporabe v razli~ne tera-

mera, da je zavoljo dolo~enih stanj orga-
nizma ne bi smeli uporabljati. Z drugimi
besedami, njena uporaba je dopu{~ena
vedno in brez {kodljivih posledic. Kot
smo videli, je bilo to ugotovljeno tudi
pri uporabi magnetno oplemenitene vo-
de pri rastlinah in ‘ivalih. Vse to je v
popolnem soglasju z uradno sprejetimi
znanstvenimi mnenji, na podlagi katerih
je prav tako nemogo~e dokazati kakr{ne
koli {kodljive vplive magnetno opleme-
nitene vode na rastline, ‘ivali in ljudi.
V tem se torej skladata teorija in praksa.

Najpomembnej{i vpliv magnetno
oplemenitene vode na ~love{ki organi-
zem je v nedvomni krepitvi splo{ne od-
pornosti. ̂ e tak{no vodo redno uporab-
ljamo za pitje, je to mo~ opaziti ‘e po
nekaj tednih tako pri bolnih kot pri zdra-
vih osebah. Najprepri~ljivej{i dokaz so
mno‘i~ne epidemije, kot je gripa. Osebe,
ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo,
zbolevajo neprimerljivo redkeje kot tis-
te, ki te vode ne uporabljajo. So primeri,
da v ve~~lanskih dru‘inah, kjer pijejo
oplemeniteno vodo, nih~e ne zboli, ~e-
prav imajo stalne stike z mnogimi bolni-
mi znanci.

Ljudje, ki redno pijejo magnetno
oplemeniteno vodo, imajo neprimerno
manj zdravstvenih te‘av kot tisti, ki

pevtske namene. Do takrat pa lahko
sklepamo na podlagi posameznih, ven-
dar {tevilnih in objektivnih izjav upo-
rabnikov magnetno oplemenitene vode.
Iz teh izku{enj je mogo~e sklepati, da
magnetno oplemenitena voda izjemno
ugodno vpliva na ~love{ki organizem,
~e jo uporabljamo za pitje in vzdr‘evanje
osebne nege. Poleg tega imajo ugoden
vpliv tudi vse teko~ine, napitki in hra-
nila, ki vsebujejo vodo in jih je mogo~e
oplemenititi na enak na~in, ~e jih po ku-
hanju in segrevanju pred plemenitenjem
ohladimo na temperaturo pod 65 stopinj
Celzija.

Uporaba magnetno oplemenitene
vode v ~love{ki prehrani in osebni negi
nima nobenih stranskih u~inkov; ni pri-

Magnetno oplemenitena
voda pu{~a neprimerljivo

manj vodnega kamna.

PLEMENITENJE VODE
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pijejo navadno vodo, pri ~emer je izklju-
~en vpliv avtosugestije.

Kot jasen dokaz lahko navedemo
dejstvo, da je pri ljudeh, ki pijejo mag-
netno oplemeniteno vodo, {tevilo obo-
lenj katere koli vrste nekajkrat manj{e
glede na enako ~asovno obdobje in ena-
ke druge pogoje, ko tak{ne vode niso
pili. Ko {tevilo obolenj primerjamo z na-
klju~no izbrano skupino preiskovancev
podobne starostne strukture in ‘ivljenj-
skih pogojev, se zopet poka‘e, da tisti,
ki pijejo magnetno oplemeniteno vodo,
zbolevajo ve~krat redkeje. Zaradi objek-
tivnosti ne moremo govoriti o natan~-
nej{ih odstotkovnih razmerjih, ker so za
kaj takega potrebne temeljne raziskave,
toda dejstva vendarle prepri~ljivo govo-
rijo v korist magnetno oplemenitene vo-
de. Poleg tega uporabniki take vode
ve~inoma niso niti to~no vedeli, kak{ne
pozitivne u~inke ima njena uporaba.

Trditve o spremembah, o katerih je tukaj
beseda, so utemeljene na njihovih pro-
stovoljnih in nepristranskih izjavah.

KREPITEV @IVLJENJSKE
ENERGIJE

Zlasti pomemben u~inek upo-
rabe magnetno oplemenitene vo-
de, ki ga uporabniki radi izpostav-
ljajo, je krepitev ‘ivljenjske energije
v celotnem telesnem in du{evnem
pomenu. Ta u~inek pove~uje splo{ni
‘ivljenjski elan. Nasledek tega u~inka je
dobesedno pomlajevanje ~love{kega
organizma. Pri ljudeh, ki pijejo magnet-
no oplemeniteno vodo, njihova okolica
(ki ne ve, za kaj gre) ta u~inek povsem
objektivno zaznava!

Poleg tega se v sklopu tega u~inkova-
nja poka‘e celovita osve‘itev in okrepi-
tev organizma, hkrati pa svojevrstno
uravnote‘enje presnovnih procesov. Po-
sledica tak{nega uravnote‘enja je pojav,
da ljudje s premajhno telesno te‘o prido-
bivajo na te‘i, medtem ko predebelim
uspe »zbiti« vi{ek kilogramov.

Uporaba magnetno oplemenitene
vode tudi zmanj{uje ‘iv~no napetost in

depresivnost, pove~uje pa odpornost
organizma proti stresu. Tisti, ki pijejo
tak{no vodo, se la‘je odvajajo od pretira-
nega u‘ivanja alkohola in raznih drugih
razvad. Razli~ne te‘ave na ‘iv~ni podla-
gi, ki jih zdravniki pogosto ne morejo
odpraviti, mnogo la‘je izginejo ob upo-
rabi magnetno oplemenitene vode. Lah-
ko re~emo, da uporaba tak{ne vode pri-
pelje do vzpostavitve splo{nega du{ev-
nega in telesnega ravnote‘ja ~love{kega
organizma.

VE^JE INTELEKTUALNE
SPOSOBNOSTI

Naj omenimo {e en pomemben u~i-
nek ob uporabi magnetno oplemenitene
vode, zlasti ~e jo uporabljamo dlje ~asa.
To je pove~anje intelektualnih sposob-
nosti in zvi{anje ravni duhovno-intelek-
tualnega samouresni~enja osebnosti.
Seveda pa oplemenitena voda ni »~arov-
ni napoj« za pove~anje inteligentnosti in
duhovnosti. Samouresni~evanje osebno-
sti zahteva intelektualno in duhovno
delo na sebi, ki pa je bolj olaj{ano z upo-
rabo magnetno oplemenitene vode kot
pa z mnogimi drugimi tehnikami, ki se
pogosto ponujajo. Zato se ni treba ~uditi,
~e imajo ljudje, ki uporabljajo magnetno
oplemeniteno vodo, tudi ve~ uspeha pri
delu in drugih vsakodnevnih dejav-
nostih.

R. V. in J. V.

* Na www.misteriji.si v iskalnik vpi{ite
Hydronic.

Tisti, ki pijejo tak{no
vodo, se la‘je odvajajo

od alkohola
in drugih razvad.

PLEMENITENJE VODE

Po vsem svetu uve-
ljavljena naprava za

revitalizacijo vode Hydronic, ki je bila nagrajena kot naj-
bolj{i ekolo{ki izdelek ‘e leta 2000 na sejmu v Pittsbur-
ghu v ZDA, je sedaj mo~no dopolnjena. Skozi Hydronice te~e
voda v {tevilnih hi{ah, posestvih, pa tudi wellness centrih na
vseh kontinentih. Poleg treh magnetov skrbijo za »o‘ivljanje«
vode {e v kremen~ev pesek vtisnjene {tevilne informacije in
posebna nautilusova turbinica, ki vodo zvrtin~i tako, da zajame
~im ve~ energije tudi iz okolja.




