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Aqua Forte Speciál - voda s podobnými 
účinky, jako u přírodních léčivých pramenů  

 

Volnou Sluneční energií sycená voda pro vnitřní i vnější užití se  
zvýšeným regeneračním účinkem a výrazně  

podporující činnost čaker. 
 
AQUA FORTE SPECIÁL (dále AFS) je voda nasycená přírodní energií, 
podobně jako léčivé prameny. Volná energie je s vysokou hustotou 
nakumulována v molekulární struktuře vody. Pro lidský organismus  
je využívání energií z vody naprosto přirozené a při jejich asimilaci nečiní 
tělo člověka žádný rozdíl mezi energií, kterou získá samo, a energií 
použitou z AFS, což je základní pozitivní vlastnost AFS. Organismus 
člověka používá energie nakumulované v AFS univerzálně, pro základní 
pochody uvnitř v buňkách. 
 

Tato bioaktivovaná voda AFS je základním produktem s širokým 
použitím. K dispozici jsou také verze bioaktivovaných vod, které jsou 
nasycené jinými energiemi. Všechny zmíněné verze volnými energiemi 
nasycených vod, jsou také v provedení s extrémním energetickým 
sycením. 
 

Díky vlastnostem bioaktivovaných vod, je možno pomocí nich vyměnit u 
člověka během hodiny podstatnou část aury a vytlačit z těla vadné části 
biopole. Nebo jednoduchou 21 až 30 denní terapií velmi silně podpořit 
činnost čaker a umožnit jim uvedení do optimálního stavu, včetně těch, 
které po dlouhé roky fungovaly nedostatečně. Tyto unikátní terapie, 
jejichž průběh si řídí tělo samo, mají velmi silný účinek vymykající se 
současným poznatkům, ale také potencují = zesilují účinek jiných terapií 
až o 70%! 
 

Vliv energií na metabolické pochody a bioenergetický systém včetně 
čaker:  
Při užívání AFS je celkově biopole mnohem větší a kompaktnější - 
energetický obal člověka - aura - tím získá na kvalitě, síle a odolnosti. 
Tím je u každého silně podpořen metabolismus → (látková výměna) a 
regenerační pochody v celém těle. Už po pěti minutách, po prvém požití 
pouhých 2 – 3 dcl, se biopole zvětší minimálně dvoj až trojnásobně. 
Současně s tím se začnou čakry chovat mnohem aktivněji. Do jedné 
hodiny po užití AFS, se mnohdy zaktivují a začnou správně pracovat také 
ty čakry, které měly se svou činností i letité problémy. Všechny tyto dílčí 
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pozitivní změny, které nastanou díky užívání AFS, jsou podporou pro 
celkovou harmonizaci bioenergetického systému, včetně čaker, a to je 
zase základní předpoklad pro správné fungování orgánů lidského těla na 
hmotné úrovni. 
 

Uvolněné energie z AFS, mají pozitivní vliv také na těchto úrovních: 
Vzhledem k tomu, že jsme prováděli testy reakce těla na napití 
bioaktivované vody pomocí termokamery, která již po 5 minutách zřetelně 
prokázala zvýšené prokrvení v nedokrvených částech, tak z toho je 
zřejmé, že uvolněné energie podporují kvalitu metabolismu. Což je jeden 
ze základních předpokladů pro dobré fungování orgánů těla. 
 

Čištění - regenerace biopolí uvnitř těla:  
Díky přílivu energie z vody a podpoře činnosti čaker, dochází ke 
spontánnímu vytlačování patogenních biopolí z těla ven. Tyto procesy 
jsou komplexně řízeny potřebami těla a mají významný vliv. Jsou 
člověkem subjektivně vnímány individuálně, někdy také jako tlak či 
bolest, ale je tomu tak jen u těch částí těla, kde daný jedinec má 
zdravotní problémy a to buď v aktivní fázi nebo staršího původu, 
(ozývající se např. jen při silném zatížení, změně počasí apod.) nebo jsou 
ještě v latentním stavu a za nějaký čas by se ohlásily jako nemoc, či 
bolest. Při vytlačování patogenních biopolí z těla ven je bolest v 
tomto případě dokonce velmi dobrým ukazatelem, kde jsou v těle 
špatně fungující oblasti a jak pokračuje regenerace. Po obnově 
poškozených biopolí za zdravé, bolest sama odezní. Naše doporučení: Při 
bolestivých odezvách na pití vody AFS, množství vody neubírejte, ale 
spíše přidejte! Podpoříte tak intenzitu regeneračních pochodů.   
 

Při jakých zdravotních problémech lze vodu AFS použít: 
Vysoký energetický potenciál dodaný tělu vodou, podporuje komplexně 
celý metabolismus a vůbec všechny regulérní pochody v těle. Proto je 
použití bioaktivované vody AFS univerzální při jakýchkoliv problémech. 
 

A přestože mnohdy působí subjektivně velmi stimulačně, tak současně s 
tím se prohloubí a zkvalitní spánek, což určitě ocení nejen nespavci z 
přetažení apod. Ostatně kvalitní spánek je pro dobré zdraví naprosto 
nepostradatelný! 
 

Zvláštní účinky: 
V případě, kdy se člověk okrádá o spánek, podceňuje odpočinek, 
přemáhá se a je v podstatě delší dobu velmi unavený, přepracovaný, 
nerespektuje přirozené potřeby těla a nedostatek odpočinku - spánku 
nahrazuje stimulačními prostředky, nastává po vypití AFS v těle zvláštní 
proces. Energie obsažené v AFS významně posílí nejen metabolické, ale 
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též duševní procesy probíhající v mysli – vědomí. Tím nastane relativně 
paradoxní situace vyznačující se tím, že energií posílené vědomí vydá 
příkaz ke spánku a to velmi silný. Takže několik minut po vypití 
bioaktivované vody, se takovémuto přetaženému člověku začne velmi 
silně chtít spát. Z praxe doporučujeme nebránit se ospalosti a pár hodin 
se prospat. Další napití po probuzení má pak již deklarovaný tonizační 
účinek.   
 

Nezapomeňte, že energie z aktivovaných vod jsou podpůrným 
prostředkem určeným k regeneraci těla a nenahrazují odpočinek! Zvýšení 
vitality by vás nemělo svádět k „tzv. jetí se silami na doraz na úkor 
zdraví…“ A to i přesto, že lidské tělo má v sobě naprosto přesně 
zakódováno, jak dokonale fungovat a jeho možnosti autoregenerace jsou 
téměř nekonečné! (Myšleno doslovně.) 
O zdraví se především musíme všichni starat sami, apriori se nespoléhat, 
že až se něco v těle pokazí, lékaři to nějak napraví… Bohužel v tomto 
ohledu hodně lidí svoje tělo často poškozuje svým nevhodným jednáním 
na úrovni fyzické i mysli a nesprávnou životosprávou.  
 

Dávkování:  
Množství 1,5 až 2 dcl 3x denně je ve většině případů u dospělých  
(u jakéhokoliv jedince) naprosto dostatečné pro udržování velmi silného 
energetického potenciálu. Současně se tím obnoví činnost čaker, které 
nepracovaly správně. Pravidelným užíváním lze činnost čaker dlouhodobě 
podporovat. Jejich správná aktivita se pozitivně projeví na zdravotním 
stavu. 
Protože se energií z AFS nelze předávkovat, lze při akutních nebo těžkých 
onemocněních dlouhodobě užívat několikanásobně vyšší dávky, např.: 
1,5 – 2 litry denně. Na lidský organismus, který je ve stresu, nebo v 
krizovém stavu, má vysoký příjem volných energií z AFS vždy kladný vliv. 
 

Pro děti stačí dávka 0,5 – 1 dcl denně. Ale i u nich lze v případě akutních 
stavů dávky zvýšit.   
 

Vodu AQUA FORTE SPECIÁL  lze použít také na posilující koupel: 
3 litry AFS se přidá do plné vany příjemně teplé vody. Lázeň, kdy se 
člověk ponoří pokud možno celý, je ideální pro odstranění únavy a návrat 
sil. Energetický potenciál je vyčerpán po 30 minutách a ležet v ní déle 
nemá již pro tělo další přínos.  
 

Obklady – zábaly: 
V případě pohmožděnin, modřin, odřenin po pádech a podobných 
problémech, použijte speciální vodu pro tyto účely Aqua Forte EXTREM 
- více na internetových stránkách www.podporabyti.cz   

http://www.podporabyti.cz/
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Kontraindikace: 
Tento produkt nemá kontraindikaci a je podporou při jakékoliv jiné 
terapii. Lze ho používat i preventivně.   
 

Doba spotřeby (expirace): Po nasycení vody energií si voda AFS svůj 
energetický potenciál zachová 2 měsíce v 100% kvantitě. Pak množství 
energie velmi pomalu klesá, o ± 1,5% za měsíc.  
 

Způsob energetické aktivace vody:  
Jedná se o energie tzv. „volné“, jež neustále vznikají standardními 
přírodními procesy jak zde na Zemi, tak ve vesmíru. Všechny živé bytosti 
je obecně používají mnoha způsoby, což patří mezi základní podmínky 
pro život. Energie je nakumulována do vody pomocí silových 
energetických polí (vytvořených z těch přírodních) a je uložena v 
molekulární struktuře vody.   
 

Informace o produktu: 
Podrobné informace o technologii, kterou se provádí kumulace volných 
energií do vody, najdete na webových stránkách spol. AQUAMEDEN, 
www.podporabyti.cz ; osobní dotazy na tel.: + 420 595 541 244; mobil: 
+420 724 421 953, Jiří HLINKA, e-mail: info@podporabyti.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval Jiří Hlinka s podporou týmu  AQUAMEDEN  
V Ostravě: 10. 11. 2007                                                                                       

Poslední doplnění a aktualizace informací:  
09. 05. 2012; 06. 12. 2012; 06. 06. 2014;  

12. 06. 2015; 18. 10. 2015; 1.10.2016 

Tyto informace které zde prezentujeme, jsou výsledky našeho 

soukromého výzkumu a vývoje, a vyjadřují náš názor, jak věci a 

fenomény fungují. Zda je to smysluplné nebo ne, nechť posoudí čtenář 

sám. V žádném případě tyto informace nejsou určeny k tomu, aby 

přiměly, či jinak ovlivnily čtenáře, aby si produkty, o nichž se zde píše, 

přednostně koupil. Uživatel internetu má možnost velmi širokého 

srovnání s podobnými produkty a sám se svobodně rozhodnout, co si 

koupí… 

http://www.podporabyti.cz/
mailto:info@podporabyti.cz

