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Sloveniji v prečudoviti alpski vasici je izvir, edinstveno nahajališče
vode na svetu, kjer se voda pretaka tudi po bogatih kremenčastih
podlagah. Zaradi tega voda vsebuje neznansko majhne minerale
koloide, ki so nastali med drsenjem mogočnih ledenikov, ko so na svoji poti
mleli kamnine. Voda med svojo potjo proti površju do izvira pobira vso
mineralno strukturo območja, ki je bila pred milijoni let del Panonskega
morja, polnega življenja, kjer so se na dnu odlagali minerali alge in soli –
neokrnjenei in neonesnaženi. Zadnje znanstvene raziskave so pokazale, da
zdravilna voda izvira na območju najstarejšega nahajališča fosilnih ostankov
morskih konjičkov na svetu.
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May 4, 2009--The oldest seahorse fossils discovered to date have been uncovered in Slovenia,
including this two-inch-long (five-centimeter-long) adult female Hippocampus sarmaticus fossil
(left, and in an artist's reconstruction, right). National Geographic 2009.

Fosilni ostanki morskih konjičkov kažejo na starost plasti v območju
nahajališča minimalno na 13 milijonov let. V okolici nahajališča pa so
skladovnice kamnin, starosti 240 milijonov let. Vsa ta dognanja geologov
kažejo na izredno starost in edinstvenost območja izvira Žive vode.

V

oda pobira prainformacijo zdrave zemlje med potjo proti površju in
ne dopušča kasnejšega spreminjanja informacije. Je čista, s
prainformacijo zdravja in znanstveno dokazano vsebuje 75
mineralov, kar je 89% vseh obstojnih elementov (med njimi je zlato) tudi v
človeškem telesu in jih naše telo potrebuje. Pitje žive vode, zaradi bogate
vsebnosti elementov, tako vzpodbuja človeško telo k samozdravljenju.
Območje izvira vode je močno energetizirano. Znanstvenik dr. Korotkov iz
inštituta Physical Culture v St. Petersburgu je med preiskavo terena okrog
izvira znanstveno dokazal, da privre na površje zemlje več zdravilnih
centrov, vsak od njih pa ima poseben zdravilen učinek na enega ali več
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organskih sistemov človeškega telesa. Ker je izvir Žive vode v področju teh
centrov, je tudi voda energetizirana (slika št.: 2 – kapljice ).

Slika 2

Za povečavo kapljic smo uporabili mikroskop Olympus BX-51, s katerim razpolaga
Laboratorij za kognitivno modeliranje na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
Mikroskop ima temno vidno polje in 4 kratno povečavo objektiva.

Slika 3 – Živa voda, kapljica
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Slika 4 – Navadna voda, kapljica

E

lektroprevodnost Žive vode je 234. Je izvir s stalno - nespremenljivo
površinsko napetostjo! Voda krepi imunski sistem in pomaga pri
zdravljenju mnogih usodnih bolezni. Njeno energijsko moč in izjemno
sestavo dokazujejo rezultati EPC testov na Inštitutu za elektrofotoniko v
Berlinu. Pitje 2 dcl Žive vode dokazano ohranja energijski optimum
posameznikovega biopolja.

Posebnost izvira je tudi njegova Ph vrednost, ki je minimalno 7,6 in je
ključnega pomena za zdravje. Pitje vode namreč pomaga pri razkisovanju
organizma. Zakisanost telesa povečuje možnost virusnih obolenj ob izločanju
odpradkov pri celični presnovi, saj se virusi razmnožujejo v kislem okolju.
Znanstveno je dokazano (Alberts 1994, Dr. Ben Kim, Dr. Susan E. Brown), da
ohranjanje telesa v alkalnem stanju zmanjšuje, celo preprečuje razvijanje
usodnih bolezni (rak) ter zmanjšuje možnosti izločanja odpadkov celične
presnove, ki povzroča zakisanost telesa in s tem obolenja človeškega
organizma.
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Posebnost bisera med zdravilnimi vodami v Tunjicah je tudi njena struktura
pri zamrznitvi vode. Voda je desno sučna, kar ponazarja struktura vodnih
kristalov v trdem agregatnem stanju. Voda namreč tvori strukturo desno
sučne spirale, kar ponazarja njeno neprestano vrtenje.

Živa voda je edinstvena in ima omejen pretok vode in sicer 3.000 l/dan. Da
učinkuje kažejo mnoga pričanja ljudi iz celega sveta, ki so po odkritju izvira
začeli prihajati v Slovenijo.
Naši športniki, ki pijejo Živo vodo dosegajo najboljše rezultate na svetu. Zato
ta biser predstavljamo tudi vam, ki veste, da je voda najdragocenejša zdravju.
Takšne kot je pred vami ni nikjer na svetu. Z veseljem jo delimo z vami.
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