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Niečo, čo nás drží nad vodou...

VODA SO ŽIVOTNOU ENERGIOU
Poznáte vo svojom okolí
človeka, ktorý by bol úplne
zdravý? Sotva. Zdravotné
problémy najrôznejšieho
charakteru totiž rovnako
trápia mladých i starých, takže
pomaly, ale iste sa môže zdať,
že aforizmus, ktorý tvrdí, že
lekárska veda pokročila tak
ďaleko, že na svete už takmer
niet zdravého človeka, je
pravdivý. Ale vážne: popri
ochoreniach, ktoré si vyžadujú
stálu lekársku starostlivosť,
nás trápia individuálne
zdravotné problémy, ktoré
sa snažíme riešiť po svojom –
využívame výdobytky klasickej
medicíny, niektorí presedlali
na homeopatiu, iní odporúčajú
čínsku tradičnú medicínu,
ďalší prisahajú na pulzovú
diagnostiku, bylinkárstvo,
špeciálne očistné a detoxikačné
kúry, pojedajú tie najrôznejšie
potraviny (a niekedy to ani
nie sú potraviny) a popíjajú
tekutiny, ktoré by sme ako
nápoj nemohli označiť ani
pri tej najbujnejšej fantázii...
A napriek tomu, zdá sa, že do
cieľa môže viesť viacero ciest.
O jednej z nich si povieme
práve teraz. Tajomstvo sa
volá BIOAKTIVOVANÁ VODA
a tí, ktorí ju pili, zaznamenali
pozoruhodné účinky. Nie, nejde
o žiadnu senzáciu, ani o výmysel
– boli sme pri tom!
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TAJOMSTVO LIEČIVÝCH VÔD
Vo svete jestvuje veľké množstvo liečivých prameňov s preukázateľnými liečivými účinkami. Na tejto
skutočnosti je vlastne založený princíp kúpeľnej liečby. V prípade prírodných prameňov ide o vody obohatené o minerály, plyny alebo tepelnú energiu. Samozrejme, ak tieto pramene pretekajú v podzemí oblastí,
kde sú žriedla voľných energií, voda sa týmito energiami nasýti. V takých prípadoch sa stáva, že vodné
pramene majú podstatne silnejšie liečivé účinky ako
ostatné – napríklad liečivá voda v Lurdoch. V posledných rokoch sa na území Čiech i Slovenska začali využívať a skúšať nové technológie s cieľom úpravy vôd na
terapeutické účely. Bioaktivovaná voda, o ktorej bude
reč, je voda vyrobená technológiou rýdzo českej produkcie a je určená na silnú a kvalitnú podporu regenerácie, ktorá umožní telu spustenie autoliečebných
procesov v organizme na bioenergetickej, telesnej
i psychickej úrovni.
Pre koho je voda so životnou energiou určená?
– Pre všetkých, ktorí sú chorí, unavení a vyčerpaní, ako aj pre ľudí s energetickým deficitom – pre akokoľvek psychicky či fyzicky chorých ľudí, – vysvetľuje
Jiří Hlinka, psychotronik, hovorca i konateľ spoločnosti Astradat, ktorá už zmieňovanú bioaktivovanú
vodu s pozoruhodnými účinkami nielen vyrobila, ale
aj otestovala na konkrétnych ľuďoch. Nezáleží vraj pritom, či sú zdravotné problémy ľudí v stave akútnom,
chronickom alebo latentnom. Tajomstvo bioaktivovanej vody spočíva v energii, ktorá je naakumulovaná do
vody pomocou silových energetických polí. Voda, ktorá je určená na vnútorné i vonkajšie použitie, si po nasýtení energiami zachováva svoj energetický potenciál
v nezmenenej kvalite po dobu dvoch mesiacov. Až po
tejto dobe začne množstvo energie pomaličky klesať.

ČO SA DEJE V TELE POČAS
VODNEJ KÚRY?
– Priamym celkovým posilnením bioenergetického potenciálu tela sa zlepší metabolizmus, a to kompletne v celom tele, hovorí J. Hlinka a pokračuje: – Pridaním voľných energií sa významne posilní činnosť
čakier (energetických centier tela) a tie vďaka tomu,
že môžu pracovať s podstatne vyššou intenzitou, začnú v oveľa vyššej miere komunikovať s okolím. Tento
proces je základným faktorom pre kvalitné a bezchybné fungovanie všetkých orgánov ľudského tela. Vďaka
týmto dvom spusteným mechanizmom má organizmus človeka viac sily a energetických zdrojov pre regeneračné procesy na úrovni hmotného tela, čo znamená, že prebieha ozdravovací proces i návrat k zdraviu.

Vďaka prílivu energie z vody i vďaka podpore činnosti
čakier dochádza k spontánnemu vytláčaniu patogénnych biopolí z tela von. Tieto procesy sú dočasné a majú silno liečivý charakter. Človek ich vníma subjektívne ako tlak či bolesť a je to tak len v tých častiach tela,
v ktorých má zdravotné problémy. Môžu to byť problémy v aktívnej fáze, ale aj staršieho pôvodu, ozývajúce sa napríklad len pri silnom zaťažení, pri zmene
počasia a podobne, ale môže ísť aj o problémy v latentnom stave, ktoré by sa ako choroba ukázali až o nejaký čas. Určitá počiatočná bolesť je pri tomto druhu liečenia dokonca dobrým ukazovateľom, kde sú v tele zle
fungujúce oblasti a ako pokračuje regenerácia. Po obnove poškodených biopolí za zdravé, bolesť sama ustúpi a stratí sa, – uzatvára J. Hlinka.

ČO UKÁZALA PRAX?
Štandardná dávka bioaktivovanej vody na jeden
deň pre osobu staršiu ako 15 rokov je 0,5 litra na deň,
pričom príjem vody je vhodné rozdeliť na dve dávky
– 0,25 litra, potom by mala nasledovať dvojhodinová
prestávka a potom opäť vypiť 0,25 litra. Pri ťažkých
a chronických ochoreniach je vhodné zvýšiť množstvo
prijatej bioaktivovanej vody na 3 x 0,25 litra, pričom
medzi jednotlivými dávkami je potrebná dvojhodinová prestávka. V obzvlášť ťažkých prípadoch J. Hlinka odporúča vypiť dokonca 6 x 0,25 litra tejto vody,
a to po niekoľko dní za sebou, až do nástupu pozitívnej úpravy zdravotného stavu. Samozrejme, to všet-
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ko je individuálne, ale ako tvrdí Jiří Hlinka, – v súčasnosti už výskum týkajúci sa vody so životnou energiou
pokročil tak ďaleko, že pomocou meraní a špeciálneho
prístroja, možno stanoviť presné množstvo vody i pitný režim vhodný na ozdravenie toho-ktorého jedinca.
Teraz však aspoň zopár konkrétnych prípadov z pokusu s bioaktivovanou vodou, ktorého sme sa zúčastnili.

KOLENÁ PRESTALI BOLIEŤ
Peter je triezvo a racionálne zmýšľajúci muž, štyridsiatnik, ktorý neverí na zázraky a v zázračné uzdravenia už vôbec nie. Pokusu s bioaktivovanou vodou sa
zúčastnil iba preto, aby urobil radosť svojej manželke,
ktorá už o účinkoch tejto liečivej vody počula a tajne
dúfala, že jej účinky sa prejavia aj u jej manžela. Keďže
podujatie spojené s prednáškou a ochutnávaním bioaktivovanej vody bolo zaujímavé a samotná voda mala
príjemnú a osviežujúcu chuť, rozhodol sa podstúpiť
vodnú kúru a na manželkino prekvapenie, zopár fliaš
s bioaktivovanou vodou si zobral aj domov. Nikto ho
k ničomu nenútil, a tak začal vodu piť denne – niekedy
úplne čistú, inokedy zmiešanú s ovocnou šťavou. Aké
však bolo jeho prekvapenie, keď si po dvoch dňoch pitia tejto vody uvedomil, že kolená, ktorých bolesť si
v poslednom čase uvedomoval takmer denne, ho odrazu prestali bolieť? Pre vysvetlenie uvádzam, že Peter v minulosti aktívne športoval a ešte v mladosti mal
operovaný meniskus. Keďže má povolanie, ktoré si vyžaduje, aby bol po celý deň na nohách a veľa sa nachodí, boľavé kolená mu už riadne strpčovali život. V súčasnosti sa nielenže bolesti v kolenách zbavil, ale efekt
pitnej kúry pociťuje aj v prívale novej energie. Navyše,
bioaktivovanú vodu odporučil piť aj svojmu bratovi,
ktorý mal problémy s obličkovými kameňmi.

KAMENE UŽ NETRÁPIA
Petrov brat Michal sa k pitiu bioaktivovanej vody
dostal celkom neplánovane, ale keď mu brat porozprával zopár zaujímavých faktov, rozhodol sa, že to
skúsi. Už dlhší čas mal totiž problém s obličkami –
pociťoval v tejto oblasti bolesť, napätie a vytvárali sa
mu obličkové kamienky. Naposledy dokonca také
veľké, že sonografické vyšetrenie zistilo, že kamene takejto veľkosti nemôžu z tela normálnou cestou
odísť. Samozrejme, pohyb kamienkov v močových
cestách predstavoval neúnosné koliky a bolesti. Tento stav si napokon vyžiadal hospitalizáciu a následné
rozbitie kamienkov ultrazvukom. Načas bol pokoj
a zdalo sa, že bolesti i kamienky sú zažehnané, ale
onedlho sa nepríjemné bolesti v oblasti obličiek opäť
dostavili a vytvorili sa ďalšie kamienky. Michal teda
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začal piť bioaktivovanú vodu – v snahe skúsiť niečo,
čo by jeho problém aspoň trochu zmiernilo. Netrvalo dlho, a Michal s radosťou skonštatoval, že bolesti v oblasti obličiek prestali, kamienky ho netrápia
a rovnako ako jeho brat – aj on cíti prísun energie.
Mimochodom, o tom, že s vodou je spokojný, svedčí aj samotný fakt, že ju už odporučil ďalším svojim
známym, ktorí ju s úspechom používajú na liečenie
svojich zdravotných problémov.

PALIČKU ZAHODILA
Dáma, o ktorej bude reč, má čosi vyše päťdesiatky
a trpí ochorením, ktoré sa nazýva gonartróza. V praxi sa to prejavovalo tak, že najprv nemohla dobre stúpiť na jednu nohu, neskôr aj na druhú a potom už horko-ťažko chodila aj pomocou paličky. O chodení po
schodoch mohla len snívať a pri samotnom pomyslení
na to jej naskakovala husia koža. Akýkoľvek pohyb totiž znamenal nepredstaviteľnú bolesť. Vyskúšala všetko
– medikamentóznu liečbu – tablety a injekcie, elektroliečbu a všetko bezvýsledne. Jedinou nádejou vraj mala
byť operácia. Aj ona teda zo zúfalstva začala piť bioaktivovanú vodu. Na svoju veľkú radosť zistila, že bolesť
sa začala zmierňovať, postupne si mohla dovoliť chodiť už aj bez paličky a napokon aj po schodoch, a to bez
bolesti. Po čase, keď jej bolesti pominuli, začala uvažovať o tom, či jej náhodou k zlepšeniu zdravotného stavu
predsa len dodatočne nepomohli účinky klasických liekov či spomínaná elektroliečba, ale po uplynutí jedného
týždňa bolo po pochybnostiach: bolesti sa opäť dostavili a pominuli zasa až po tom, ako sa rozhodla pokračovať v pitnej kúre.

VYLIEČIL SA, HOCI NEVERIL...
Jedným z mnohých prípadov je i pán Bohumil, dôchodca. Popri iných problémoch, ktoré človeka v jeho
veku zvyknú trápiť, mu život mimoriadne strpčovali
neustále sa opakujúce ochorenia dýchacích ciest spojené so silným zahlienením, dusivým až otrasne znejúcim
kašľom, častým kýchaním a nepríjemnou a takmer donekonečna sa opakujúcou nádchou. Treba ešte dodať, že
pán Bohumil bol v minulosti silný a náruživý fajčiar, ale
ostatných pätnásť rokov už nefajčil. Jeho problémy s dýchacími cestami a následné ochorenia s ťažkým priebehom sa opakovali takmer neustále a prestávky medzi
jednotlivými ochoreniami sa čoraz viac skracovali. Napokon to vyzeralo tak, že sotva čo sa zdalo, že choroba
ho opúšťa, akýsi neznámy spúšťač v organizme ju opäť
vyvolal. Netreba azda zdôrazňovať, že pán Bohumil
bol v pravidelnom lekárskom ošetrení, absolvoval rôzne vyšetrenia, odbery a výtery, röntgenologické vyšetrenie nevynímajúc. Všetko bolo negatívne, ale obrany-

schopnosť jeho organizmu bola zrejme veľmi slabá. Aj
on teda začal piť bioaktivovanú vodu. Za krátky čas sa
problémy s opakujúcimi sa prejavmi nachladnutia úplne vytratili a pán Bohumil si už niekoľko mesiacov užíva život bez nádchy, kašľa a zdurených slizníc dýchacích
ciest. Dokonca má toľko energie, že si sám začal organizovať výlety, na ktoré si už dávno predtým netrúfal,
pretože zdravotné problémy mu to neumožňovali.

SNY O BUDÚCNOSTI
Samozrejme, toto bolo iba zopár konkrétnych príkladov ľudí, ktorí vodu vyskúšali a otestovali doslova na vlastnej koži. Zaujímavé pri tom je, že v uvedených prípadoch vôbec nešlo o ľudí, ktorí by boli
vopred presvedčení, že im tento spôsob liečenia pomôže. Nešlo teda o žiadnu autosugesciu a nebola to
ani záležitosť viery. Pozoruhodné boli aj vyhlásenia
rôznych liečiteľov a ľudí zaoberajúcich sa alternatívnymi metódami liečenia, ktorí nezávisle od seba
a bez toho, aby vedeli že ide o nejakú špeciálnu vodu
potvrdili, že naozaj ide o vodu plnú životnej energie
a zdraviu prospešnú. Celkom na záver ešte zaujímavosť z trochu iného súdka: u niektorých senzitívnych
osôb, ktoré pili bioaktivovanú vodu, sa prejavili naozaj zvláštne sny. Niekto im hovorí živé, no v niektorých prípadoch doslova prorocké, vystríhajúce dotyčného pred ľuďmi, na ktorých si má dať pozor,
alebo na situácie, ktoré si má všímať a venovať im
primeranú pozornosť. V jednom z takýchto prípadov dokonca nešlo o sen týkajúci sa budúcnosti osoby, ktorá vodu pila, ale nepriaznivej situácie okolo
osoby, ktorá so „snívajúcou“ bola v pracovnom styku pred niekoľkými rokmi. Situácia je o to zvláštnejšia, že zmienené osoby po celý čas neboli v kontakte
a nemali teda o sebe žiadne správy. Ako je teda možné, že sen odhalil, že dotyčná osoba je v nebezpečenstve? Je možné, že takýto „kontakt“ spôsobila voda so
životnou energiou, alebo jednoducho zmienená osoba bola v skutočnosti mimoriadne senzitívna a voda
u nej prebudila schopnosti, ktoré v nej driemali už
dávno? Ťažko povedať – aká je skutočnosť, ukáže až
čas. Nesporne však ide o zaujímavý fenomén...
Jana Vančová
Unikátní technologie výroby
BIOAKTIVNÍCH VOD je ryzím produktem
vlastního výzkumu Společnosti
ASTRADAT, Ostrava, Česká republika.
Více na www.astradat.cz
E-mail: astradat1@astradat.cz
Kontakt na tel. č.: 00420 595 541 244
mobil: 00420 724 421 953

VLASY PRE PENIAZE
Mám 34 rokov a pracujem na veľmi dobre
platenom mieste. K môjmu zamestnaniu však
potrebujem mať aj dobrý zovňajšok. Môj
problém spočíva v tom, že posledné dva roky
trpím nadmerným vypadávaním, respektíve
rednutím vlasov. Z tohto dôvodu sa bojím,
aby som neprišiel o svoje miesto. Prosím vás,
poraďte mi, kde môžem u nás kúpiť naozaj
kvalitné prípravky proti týmto neduhom.
Peter Z., Zvolen
Veľmi účinné a odskúšané prípravky proti vypadávaniu vlasov predáva v SR firma KVATROFIN,
s. r. o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica,
tel.: 034-664 74 35.
Ide o zahraničný prípravok SALON TEXTURES
a zaplatíte zaň 690 Sk, čo je veľmi priaznivá cena, vzhľadom na obrovskú kvalitu tohto výrobku. SALON TEXTURES sa dá kúpiť priamo
v mieste firmy, a teraz si ho už môžete aj objednať s presným návodom na dobierku.
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