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Referate generale

„Apa! N-ai nici gust, nici miros, nici culoare, nici aromå,
nu po¡i fi definitå, te guståm fårå så te cunoa¿tem. Tu nu
numai cå e¿ti necesarå vie¡ii: tu e¿ti înså¿i via¡a. E¿ti cea
mai valoroaså bogå¡ie din lume ¿i e¿ti cea mai ginga¿å, tu,
atât de purå în adâncul påmântului.“

Antoine de Saint-Exupery

Lichid incolor, inodor ¿i insipid, cu punctul de
topire la 0°C, punctul de fierbere la 100 °C, densi-
tatea maximå la 4°C, acoperå mare parte din su-
prafa¡a Påmântului ¿i formeazå 2/3 din structura cor-
pului omenesc – apa – este cea mai maleabilå struc-
turå cunoscutå, este singurul lichid care are toate
cele trei ståri de agregare ¿i densitatea cea mai mare
în stare lichidå! Are memorie! Coeficientul de per-
meabilitate al membranei pentru apå este de 10-2,
cel mai ridicat în raport cu alte substan¡e, fiind de
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400 de ori mai mare decât al ureei. Este solventul în
care se desfå¿oarå reac¡iile vitale ¿i care vehiculeazå,
în ¿i dinspre organism, diferite substan¡e.

Constituent indispensabil al organismului uman
(via¡a, la orice nivel, începe în apå), apa este unul
dintre cei trei factori fundamentali ai mediului, fårå
de care via¡a este de neconceput. Fascina¡ia apei,
legåtura acesteia cu omul ¿i cu civiliza¡iile pe care
le-a creat, stau în puterea ei, cåci apa „hråne¿te ¿i
spalå“!

Compozi¡ia ei chimicå ¿i energeticå (despre care
se vorbe¿te pu¡in) stau la baza existen¡ei, sånåtå¡ii
umane ¿i nu numai. Prin apå pot fi transmise orga-
nismului aproape toate substan¡ele, solubile sau nu,
din mediu, to¡i agen¡ii microbieni, virali ¿i parazitari
care tråiesc sau/¿i se înmul¡esc în mediul acvatic dar
mai ales – gândurile, starea emo¡ionalå! Continuåm

REZUMAT
Lichid incolor, inodor ¿i insipid, cu punctul de topire la 0°C, punctul de fierbere la 100 °C, densitatea maximå la 4°C, acoperå mare parte

din suprafa¡a Påmântului ¿i formeazå 2/3 din structura corpului omenesc – apa – este cea mai maleabilå structurå cunoscutå, este
singurul lichid care are toate cele trei ståri de agregare ¿i densitatea cea mai mare în stare lichidå!

Prin apå pot fi transmise organismului aproape toate substan¡ele, solubile sau nu, din mediu, to¡i agen¡ii microbieni, virali ¿i parazitari
care tråiesc sau/¿i se înmul¡esc în mediul acvatic dar mai ales – gândurile, starea emo¡ionalå!

Cuvinte cheie: lichid, maleabilå, densitate.

ABSTRACT
Colourless, odorless and tasteless liquid, with melting point at 0°C, boiling point at 100°C, maximum density at 4°C, it covers most of

Earth’s surface and it represents 2/3 of the human body – water – is the most malleable known structure, it is the only liquid that has all
three agreggation states and the highest density in liquid state.

Through water the body can receive almost al the substances from the environment, soluble or not, all the microbial, viral and parasital
agents that live and multiply in the aquatic environment, but most of all thoughts, emotions.
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så ne temem de bacterii ¿i viru¿i pentru cå aceste
microorganisme produc îmbolnåviri epidemice acute
¿i neglijåm îmbolnåvirile cronice transmise prin apå,
îmbolnåviri care creeazå premise pentru grefarea
mai facilå, prin scåderea imunitå¡ii, a microorga-
nismelor. Henri Coandå, pe cale ¿tiin¡ificå, a
stabilit cå secretul longevitå¡ii e apa pe care o
consumåm! ªtiin¡a modernå sus¡ine cå structura apei
din corpul nostru este identicå cu structura apei din
locul în care ne-am nåscut, a¿a cå legåtura cu locul
na¿terii se men¡ine pe tot parcursul vie¡ii. Cu alte
cuvinte, conceptul de patrie nu este unul poetic, ci
unul foarte determinant!

Majoritatea laboratoarelor moderne fac doar
analiza chimicå ¿i microbiologicå a apei ¿i induc în
eroare prin rezultatele ob¡inute, pentru cå acestea
nu sunt nici pe departe reprezentative pentru com-
plexitatea ei structuralå. Marii speciali¿tii în apå
sus¡in cå analiza chimicå nu trebuie nici ignoratå
dar nici exageratå! Este cel mai råspândit element ¿i
are aceea¿i structurå în întreg Universul dar nu este
identicå nicåieri în lume, cåci în drumul ei spre
suprafa¡å ¿i apoi pânå la destinatar, ea se încarcå
fizic, chimic ¿i microbiologic foarte specific. Re-
prezintå 2/3 din suprafa¡a Terrei dar ¿i 2/3 din
structura corpului, sfideazå ¿i contrazice legile fizicii
cunoscute, proprietå¡ile ei par – anomalii, dar fårå
aceste anomalii, via¡a n-ar exista. Are o formulå
foarte simplå ¿i proprietå¡i inimaginabile, este la fel
de multå ca ¿i la începuturi, de¿i popula¡ia a crescut
la peste 6 miliarde de locuitori! Se ¿tie, din vremurile
ce se pierd în trecutul lumii, cå prin rugåciune apa
devine mai dulce ¿i, fårå så-¿i schimbe compozi¡ia
chimicå determinabilå, capåtå proprietå¡i tåmå-
duitoare. Stråmo¿ii no¿tri foloseau vase de argint
pentru a purifica apa ¿i a o transforma în apå tåmå-
duitoare. Este cel mai bun antibiotic! ªtiin¡a (de
laborator) are dovezi incontestabile care sus¡in
aceastå afirma¡ie. Are caracteristici speciale pe care
nici un postulat al chimiei nu le poate explica:

– apa este lichidå într-un interval mare de tem-
peraturå (00C ¿i 1000C). Aceastå „anomalie“
este atribuitå asocierii moleculelor de apå prin
pun¡i de hidrogen;

– cu cât satisface mai bine setea, cu atât induce,
restabile¿te armonia rela¡iei dintre celulå ¿i
Univers;

– sub ac¡iunea câmpurilor (electric, magnetic)
se structureazå, capåtå caracteristici dar ¿i pro-
prietå¡i speciale, astfel cå folosirea în labo-
rator, a apei structurate la udarea unor plante
a demonstrat cå: acestea cresc de 6 ori mai
repede, cantitatea de minerale ¿i proteine din
ele este mult mai mare decât în cele udate cu

apå nestructuratå, plantele se coc mai repede
iar consumul de apå scade cu 20%;

– prin înghe¡are, capåtå o structurå afânatå, î¿i
cre¿tere volumul (cu 9%) ¿i î¿i scade den-
sitatea – care este maximå la +40C (1 g/cm3/
1atm);

– are cea mai bunå memorie cunoscutå. Fiecare
unitate structuralå (cluster) are o capacitate
de 440 000 de unitå¡i informa¡ionale! Se do-
vede¿te a fi substan¡a cu cea mai bogatå
memorie dintre toate substan¡ele cunoscute
pe Påmânt. RUSTIN BOY, profesor de fizicå
la Universitatea din Pensylvania, aprecieazå
apa ca fiind „computerul cel mai maleabil
dintre toate sistemele cunoscute, este
precum alfabetul (…) literele nu înseamnå
pentru vorbirea prin cuvinte NIMIC! Dar
odatå adunate ordonat, literele dau cuvinte,
propozi¡ii, ¿i a¿a ne transmitem mesajele.
Deci alfabetul apei este structura ei mo-
lecularå!“

– memoria apei „se restabile¿te“ doar prin
înghe¡are;

– aspectul energetic al moleculei apei de robinet
e asemånåtor cu cel al celulei canceroase, iar
cristalul apei vii e asemånåtor ca structurå cu
cel al unei celule sånåtoase. Experimental, apa
de robinet e cancerigenå iar apa vie sus¡ine
via¡a;

– nimic nu este mai moale dar ¿i mai dur decât
apa;

– apa din porii ¿i capilarele plantelor este ca-
pabilå så creeze presiuni enorme. Într-o så-
mân¡å care germineazå, presiunea apei poate
atinge 400 de atmosfere (firava plåntu¡å este
capabilå så spargå piatra, asfaltul ¿i så-¿i facå
drum spre luminå);

– apa filtratå, din punct de vedere energetic, este
apå moartå, nu stimuleazå via¡a. Sunt date
care confirmå faptul cå peste 95% din acu-
mulårile nocive care se produc în organism
sunt datorate: atitudinii (gândire necentratå ¿i/
sau negativå), aerului (gaze de e¿apament),
alimentelor (cantitå¡i mai mari decât cele ce
pot fi digerate, conservan¡i, modificare
geneticå) ¿i vibra¡iilor induse prin tehnica
modernå (produc distorsiuni în câmpul
biologic al organismului viu). Faptul cå apa
e superfiltratå nu prea schimbå situa¡ia;

– experien¡ele efectuate cu câmpuri electrice,
magnetice etc. ¿i emo¡ii umane au de-
monstrat cå efectele cele mai stabile ¿i mai
puternice asupra apei le au emo¡iile umane!
Prof. Konstantin Korotkov, Academia de
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¿tiin¡e Naturale din Rusia, a demonstrat cå
emo¡iile pozitive (iubire) cresc energia apei
¿i o stabilizeazå, pe când energiile negative
(frica, ura, minciuna) îi mic¿oreazå ener-
giile ¿i o destabilizeazå… a¿a se explicå
apari¡ia bolii… în cele mai multe cazuri!

– s-a demonstrat cå apa cristalizeazå diferit
în func¡ie de sentimentele, de cuvintele care
îi sunt transmise sau sunt spuse în prezen¡a
ei! Ura ¿i toate stårile negative au feed-back
pe måsurå, indolen¡a e tot atât de gravå! Un
om care gânde¿te negativ î¿i polueazå 75%
pânå la 90% din propria apå! Experien¡ele lui
Masaru Emoto, Japonia, au demonstrat
puterea rugåciunii asupra apei! ªtiin¡a recu-
noa¿te puterea rugåciunii, rugåciunea ¿i
agheazma fac minuni! În orice limbå, rugå-
ciunea are aceea¿i frecven¡å, frecven¡a På-
mântului!!! Consumul unui pahar de apå
structuratå (apå asupra cåreia s-a fåcut o
puternicå rugåciune, rugåciune cu mare iubire,
cu mare dragoste) schimbå în 12 minute
metabolismul dinspre anaerob spre aerob,
celulele sunt mai bine oxigenate î¿i recapåtå
electricitatea caracteristicå a membranei!

– apa îmbuteliatå este apå curatå dar moartå!
Oamenii nu percep diferen¡ele, pentru cå î¿i
duc via¡a „anestezia¡i“ psihogen! Întotdeauna
un animal va alege apa de izvor, pentru cå ea
este încårcatå cu energii naturale! Acestea
sunt fapte pe care nici un chimist, nici un
medic nu le poate în¡elege, savan¡ii recunosc
cå nu ¿tiu nimic despre apå, ¿tiin¡a nu are
råspuns.

În ceea ce prive¿te rolul apei în via¡a noastrå, în
sånåtatea noastrå:

– în perioada intrauterinå, suntem aproape în
totalitate apå. Dupå na¿tere, suntem apå în
propor¡ie de peste 80%, apoi ca adul¡i, pu¡in
peste 70%, iar pe måsurå ce îmbåtrânim,
procentul acesta se mic¿oreazå la 50% …
suntem deja mor¡i! Logica cea mai simplå ne
spune cå prospe¡imea (a se în¡elege tinere¡e,
sånåtate, vitalitate) este datå de cantitatea dar
¿i calitatea apei consumate!

– existå nu mai pu¡in de 54 de boli diferite, de
la migrene ¿i pânå la forme de cancer care ar
putea fi evitate dacå am bea suficientå apå.
Pare incredibil, dar existå medici care afirmå
cå aceste boli se pot ameliora ¿i chiar vindeca
cu apå! Câtå? Doi-trei litri pe zi, spun unii,
al¡ii sunt chiar mai exac¡i: fiecare dintre noi
ar trebui sa bea a 20-a parte din greutatea
corpului sau 5% din ea;

– setea ne regleazå acoperirea nevoii de apå,
ea apare când cantitatea scade cu aproximativ
1%. Din nefericire, cei mai mul¡i dintre noi
nu consumåm suficientå, astfel cå pierderile
ajung frecvent spre 2% iar starea este traduså
prin obosealå, iritabilitate, scåderea capaci-
tå¡ilor fizice ¿i intelectuale, tulburarea som-
nului, dureri variabile ca intensitate ¿i locali-
zare;

– corpul are o uluitoare capacitate de adaptare
la lipsa apei. Dacå s-a obi¿nuit så func¡ioneze
în condi¡ii de restric¡ie hidricå… n-o så mai
cearå! La fel cum dacå ståm într-o camerå cu
un miros supåråtor dupå un timp n-o så-l mai
sim¡im. Corpul a dat un semnal dar dacå e
ignorat constant, dupå un timp „se va seta“
pentru lipsa par¡ialå de apå pentru a se des-
curca – dar – cu pre¡ul îmbåtrânirii ¿i uzurii
sale premature. Aportul scåzut de apå deter-
minå cre¿terea de histaminå (pentru a permite
apei sa ajungå urgent, prioritar la zona cea
mai deshidratatå), iar când aceasta traverseazå
nervii, apare durerea. În acest fel, durerea
apare ca un prim semnal al deshidratårii!
Dacå în timp nu se iau måsuri, apar diverse
dezechilibre cum ar fi: constipa¡ie, gre¡uri,
probleme menstruale, probleme articulare
(trosnesc), hipercolesterolemie, astm, alergii,
sindroame dispeptice (se apreciazå cå 90%
dintre durerile de stomac au drept cauzå
insuficien¡a apei în organism) etc.;

– în cazuri u¿oare, simpla administrare corectå
a apei poate înlåtura aceste dezechilibre
induse prin lipsa acesteia;

– deshidratarea organismului poate dura înså
de ani de zile sau poate debuta chiar din co-
pilårie ¿i atunci este necesarå o reeducare a
senza¡iei de sete ¿i o reobi¿nuire a organis-
mului de a lua atâta apå cât îi este necesarå;

– un consum insuficient determinå depunerea
gråsimilor, slåbirea tonusului muscular,
scåderea randamentului digestiei, scåderea
randamentului func¡ionårii tuturor organelor
¿i cre¿terea sensibilitå¡ii articula¡iilor din
cauza toxinelor ce se acumuleazå în corp.
Mai mult – o mare parte dintre durerile
de orice fel au aceea¿i cauzå. A¿a cå s-a
conchis cu umor: „Dacå iei un calmant
pentru durere, apa cu care bei medica-
mentul te ajutå mai mult decât calmantul
în sine!“

– terapia cu apå este simplå: un litru de apå
diminea¡a cu o orå înainte de a mânca sau
bea altceva – iar pe parcursul zilei restul
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cantitå¡ii pânå la... acoperirea nevoii specifice
fiecåruia! Jumåtate din cantitatea de apå reco-
mandatå trebuie så fie sub forma apei pota-
bile.

– consumul trebuie så fie frac¡ionat, cu apå
aflatå la temperatura camerei ¿i nu trebuie så
influen¡eze procesul de digestie.

Concluzionând:
– apa este mediul în care apare via¡a;
– ea se gåse¿te pe Påmânt într-un procent echi-

valent cu cel întâlnit în organismul adult;
– are proprietå¡i ¿i capacitå¡i miraculoase, im-

posibil de explicat prin ceea ce cunoa¿te ¿tiin¡a
la acest moment;

– rugåciunea, gândul iubitor ¿i bun o pot trans-
forma în medicament, pe când gândul ¿i vorba
rea o pot transforma în otravå!

– nevoia de apå a organismului este anun¡atå
prin apari¡ia senza¡iei de sete;

– nesatisfacerea cronicå a nevoii de apå deter-
minå organismul så lucreze în condi¡ii de
„crizå“ cu costuri aferente ¿i nebånuite;

– scåderea apei din corp duce la cre¿terea can-
titå¡ii de histaminå secretatå ¿i la apari¡ia unui
cortegiu larg de suferin¡e;

– jumåtate din nevoia de apå trebuie asiguratå
sub formå de apå potabilå;

– aproximativ jumåtate din nevoia de apå
trebuie consumatå diminea¡a înainte de a con-
suma altceva;

– peste 50 de boli beneficiazå de terapias hidricå
ca singurå terapie!


