Vitaal water met behulp van een Vitaliser
Dr. Ludwig, een gezaghebbende Duitse arts, toonde 15 jaar geleden al aan dat de trillingsfrequentie
van bijvoorbeeld pesticiden, metalen en elektrosmog door water wordt opgenomen. Water wordt
niet alleen materieel maar ook door elektrosmog vervuild. We bestaan gemiddeld voor 70 procent
uit water. Belangrijke organen (bijvoorbeeld de hersenen) zelfs 85 procent; orgaansystemen zoals de
lymfe bestaat praktisch helemaal uit water. Water is een informatiedrager. Niet alleen in de cellen
maar ook buiten de cellen. Vooral water in bindweefsel functioneert als een basisregelsysteem
omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in bindweefsel eindigen en beginnen.
Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar maar via het bindweefsel.
Transport van voeding‐ en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het
bindweefsel. Dat water wordt belast met frequenties van schadelijke stoffen en in explosief
toenemende mate met frequenties door elektrosmog.
Fysisch belast
Terwijl water chemisch volledig wordt gereinigd door allerlei waterzuiveringsinstallaties is het fysisch
nog belast met de trillingen van stoffen die in het water aanwezig zijn geweest. We drinken water dat
waarschijnlijk al talloze malen chemisch is gereinigd, en waarschijnlijk al verscheidene keren door
andere mensen is gedronken en weer uitgescheiden(sommige mensen zeggen zelfs tussen de 50 en
60 keer). Echter de trillingen: de blauwdruk van de chemische stoffen, blijven aanwezig in het water.
Door de rondgang door vele lichamen bevat het bovendien alle minder positieve dingen uit het
menselijk lichaam zoals medicijnen, drugs, misschien zelfs de minder positieve gedachtes et cetera.
Water heeft immers een geheugen, dat gegeven wordt gebruikt in de homeopathie.
Indrukwekkend bewijs
Een wetenschapper uit Japan Masuro Emoto heeft dit met behulp van ijskristallen kunnen bewijzen.
Deze Japanner heeft prachtige foto’s gemaakt van ijskristallen van zuiver water, vervuild water,
water in een potje met een label ‘liefde’ erop et cetera.

Kristalstructuur van potje met
‘You make me sick’

Kristalstructuur in potje met ‘Thank you’

Als je een druppel water onder een microscoop legt, geeft dit haakse structuren te zien. Vitaal water
heeft een natuurlijke structuur, zoals de nerven van een varen:

Vitaal water gecreëerd door een vitaliser is optimaal, omdat het water is gezuiverd van de sporen, de
afdrukken die de onder andere chemische stoffen hebben achtergelaten.
Positive vibes
De vitaliser, een gelegeerde buis van staal en zink is, kan aan een kraan of tussen de waterleiding
worden geplaatst. Het zuivert het water niet alleen van negatieve sporen, het brengt ook de juiste
trillingen terug in het water. Al het leven is energie en andersom: energie is leven. Ieder voorwerp of
substantie en elke levensvorm heeft een energie met een eigen trilling. Ook vaste vormen zoals het
menselijk lichaam en zelfs stenen bestaan uit trillingen, zijn trillingen. Alle levende vormen
communiceren met elkaar via trillingen: trillingen kunnen worden opgepakt en doorgegeven.

Effecten op gezondheid
Het laag‐vitale water uit de waterleiding draagt via de vitaliser de vitale trilling blijvend over op het
water. Het water uit de kraan is nu hoog‐vitaal water. Hoe verspreidt het vitale water zich in het

lichaam dat voor 70‐85 procent uit water bestaat? Stel je gooit een steentje in het water. Het
wateroppervlak spat uiteen en er waaieren kringen uit. De rimpelingen zijn de kringen die de energie
van het omringende water veranderen. Omdat we dus grotendeels uit water bestaan zal het vitale
water zich op dezelfde manier over ons lichaam verspreiden.
Wat merkt u van gevitaliseerd water?
•
•
•
•
•
•
•

De structuur van het water is ‘dikker’;
Het is zachter van smaak;
Het ondersteunt het immuunsysteem;
Het zorgt voor een betere opname van voedingstoffen;
Gevitaliseerd water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam;
Het ontlast de lever en nieren en zorgt voor een betere doorbloeding;
Vitaal water verbetert de weerbaarheid tegen straling van mobiele telefoons, magnetrons en
UMTS‐masten.

