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Poczuj się jak nowy po łyku 
BestWater!

Wszystko w jednym module Pierwszy na świecie Systemy Jungbrunnen z
nową energizacją

Zdrowa i bogata w energię woda - taka, jaka wyłania się z artezyjskie-
go źródła - nie może być porównywana do wody z rur. Ta świeża i cen-
na woda źródlana często pochodzi z głębokości kilkuset metrów i po-
trzebuje tysięcy lat zanim dotrze na powierzchnię. Przy częstotliwości 
oscylacji wynoszącej 1013 Hertz, ta woda ma taki sam biorezonans 
jak energia oscylacji, która reguluje nasze funkcje komórkowe. Ta bi-
ofotonowa energia aktywuje nasze komórki somatyczne i chroni je 
przed poważnymi negatywnymi wpływami wywieranymi przez nas-
ze środowisko. W związku z tym idealnie nadaje się do oczyszczania 
komórek i ciała.

JUNGBRUNNEN 66-00
W przypadku Jungbrunnen 66-00 woda z kranu jest traktowana w systemie 
wstępnego filtrowania na początku procesu oczyszczania. W filtrach osadów 
oczyszcza się z zawieszonych ciał stałych i gruboziarnistych cząstek. Filtr z 
węglem aktywnym wiąże gazy rozpuszczone w wodzie. Przetworzona woda 
dociera następnie do filtra molekularnego, gdzie jest uwalniana od wszelkich 
zanieczyszczeń w procesie odwróconej osmozy. Woda jest pod ciśnieniem i 
przepuszczana przez wielowarstwową membranę o drobnych porach. Pory tej 
błony są tak małe, że tylko cząsteczki wody mogą przez nie przechodzić. Większe 
cząsteczki są zatrzymywane przez membranę, z szybkością odrzucania do 99% 
i więcej. Następnie są kierowane do spływu. Oczyszczona woda przechodzi 
przez wysokowydajny moduł zasilający i dociera do zbiornika ciśnieniowego do 
zasilania.

Woda przedostaje się przez moduł energii kryształu wodnego. Te procesy 
są konieczne, ponieważ woda straciła znaczną część swojego potencjału 
energetycznego podczas podróży przez system filtrów molekularnych. W tych 
modułach woda odzyskuje elementarną moc i witalność oraz zyskuje smak 
świeżej wody źródlanej.

JUNGBRUNNEN 66-10 / 66-11
Woda, która wpływa do Jungbrunnen 66-10 i Jungbrunnen 66-11, jest 
przygotowywana w systemie wstępnego filtrowania do procesu oczyszczania 
wody. Filtr z węglem aktywnym wiąże gazy 
rozpuszczone w wodzie. Obydwa filtry 
sedymentacyjne usuwają z wody grube cząsteczki 
i zawiesiny, dzięki czemu drobne pory membrany 
pozostają nienaruszone. Woda dociera następnie 
do filtra molekularnego, gdzie jest uwalniana od 
wszelkich zanieczyszczeń w procesie odwróconej 
osmozy. 

Po zakończeniu procesu oczyszczania odwróconej 
osmozy woda znajduje się w najczystszym stanie 
chemicznym. Nadal jednak zawiera informacje 
związane ze szkodliwymi substancjami, z którymi 

był wcześniej połączony. Dlatego przepływa przez dwa moduły energetyczne 
zanim zostanie wycofany. Są to moduł energetyzujący o wysokiej wydajności i 
moduł energii kryształu wodnego. Oba moduły przywracają wodzie działanie 
energetyzujące i witalizujące, a woda zyskuje smak świeżej wody źródlanej.

TECHNOLOGIA ENERGIZACYJNA WYBIERA WIELE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W TWOIM 
ŻYCIU I DOBREGO SAMOPOCZUCIA: 

• Wzmocnienie osobistego dobrobytu
• Dobrze wyregulowany bilans energetyczny
• Zwiększone możliwości w zakresie codziennej rutyny, aktywności zawodowej i sportu
• Bezpieczna, nieobciążona woda pitna dla całej rodziny
• Bezpieczne, wolne od bakterii przygotowywanie żywności dla niemowląt i żywności ekologicznej
• Bardziej przyjemne jedzenie i picie
• Kojąca pielęgnacja ciała
• Miękka, wolna od wapna woda do użytku domowego i komercyjnego; chroni wszystkie wodne 
urządzenia i linie
• Najwyższej jakości woda dla domowych zwierząt domowych, akwariów i roślin

OPTYMALNE OCZYSZCZANIE WODY I ENERGIA WODNA POPRZEZ TECHNOLOGIĘ NAJLEP-
SZEJ WODY

BestWater oferuje system uzdatniania wody oparty na odwróconej osmozie. Proces ten umożliwia usunięcie do 
99% substancji zawartych w wodzie, takich jak patogeny, bakterie, metale ciężkie, pozostałości leków, cząsteczki 
radioaktywne itp. Dzięki unikalnej kombinacji różnych składników, informacje dotyczące szkodliwych substan-
cji jest pokryty w niezawodny sposób, a oczyszczona woda zostaje podniesiona do poziomu energetycznego 
sprężyny artezyjskiej. Woda o wysokiej czystości i energii ma kojący wpływ na twoje ciało i może mieć pozytywny 
wpływ na ogólne samopoczucie.

WODA ENERGETYZOWANA 

Po oczyszczeniu za pomocą filtra molekularnego woda przechodzi przez kilka naturalnych procesów biofizycznych 
w module energetyzującym. W rezultacie woda odzyskuje swoją pierwotną żywotność. Na tym etapie wewnętrzna 
struktura wody odpowiada strukturze wibracyjnej cząsteczek wody źródlanej.

Wszystkie elementy 10-krotnym systemu zasilania energią zostały wprowadzone w pojedynczym module w celu 
umożliwienia woda z kranu z powrotem do jego wzbudzenia i witalizujący mocy po został oczyszczony w procesie 
odwrotnej osmozy. Do czasu oczyszczenia wody za pomocą procesu odwróconej osmozy stracił on znaczną część 
swojego potencjału energetycznego. Na tym etapie przechodzi on przez wysokowydajny moduł energetyzujący 
(moduł HE), zanim zostanie on wycofany. Moduł HE zawiera biofotonowy system energetyzujący, kryształ bergowy, 
szklany generator z oryginalnymi uzdrawiającymi wibracjami wód Lourdes, Fatima i Mekka, kołowrotek ze stali 
nierdzewnej, który tworzy wirującą wodę, generator Bovisa, minerał zeolitowy, generator szkła z siedmiokolorowym 
spektrum światła słonecznego, ametystowego kamienia, szklanego generatora, Shungite, który usuwa radioaktywność 
i koralowy piasek z Karaibów. Kiedy woda przepływa przez 
wszystkie te składniki, zostaje zwietrzała, staje się 
rezonansowa z ciałem ludzkim i wywiera 
wpływ harmonizujący. Natychmiast 
dostrzeżesz różnicę między nią a 
konwencjonalną wodą!

Niniejsza broszura została Państwu 
przedstawiona przez:

F i l t r  d o  w o d y  i  s y s t e m y  o p i e k i  z d r o w o t n e j  w w w. B e s t Wa t e r. d e
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GENERATOR SZKŁA 
 
„Rozładunek radioaktywności“
W wyniku katastrofy nuklearnej w Fukushimie duże ilości materiału radioaktywnego 
zanieczyściły powietrze, glebę i wodę. Woda jest elementem, który rozpowszechnia 
zarówno naturalne, jak i destrukcyjne informacje na całym świecie. W związku z 
tym radioaktywne informacje zakłócające były szybko rozpowszechniane na 
całym świecie. Wraz z wodą morską, woda gruntowa i woda pitna zostały wkrótce 
w pełni naładowane informacjami radioaktywnymi. Ludzie i zwierzęta szybko 
rozwinęli objawy, od słabości, niepokoju i kłopotów z sercem po tachykardię, 
wysypki skórne, swędzenie, zaburzenia tarczycy i inne zaburzenia gruczołowe,  
z których wszystkie manifestują się w postaci poczucia popychania. Leczenie 
homeopatyczne pacjentów w okresie czasu od natychmiastowego następstwa katastrofy w Fukushimie do dnia 
dzisiejszego wykazało, że lecznicze odpowiedzi na podawane leki są albo poważnie opóźnione, albo całkowicie 
nieobecne. Intensywne prace badawcze wykazały, że zablokowane leczenie zostaje zniesione, gdy pacjenci 
otrzymują „podstawowe leczenie“ radioaktywności. Krótko po otrzymaniu leczenia tego rodzaju pacjenci odzyskują 
„normalną“ reakcję. Takie sytuacje nie wymagają leczenia skierowane przeciwko materialnej truciźnie. Raczej odnoszą 
się one do rozproszenia blokady odpowiedzi. Okazało się, że konieczne jest usunięcie informacji radioaktywnych 
z bilansu płynów każdej formy życia. Przywraca to przepływ energii danego człowieka (lub zwierzęcia, o którym 
mowa) i prowadzi do ponownego osiągnięcia dynamizmu i witalności. Te doświadczenia sprawiają, że konieczne jest 
skuteczne działanie i stanowiły podstawę decyzji BestWater o wyposażeniu serii Jungbrunnen66 w moduł służący 
do uwalniania wody od zakłóceń radioaktywnych. W konsekwencji, kilka ludzi, zwierząt i roślin może przekształcić 
blokady energetyczne, które pojawiły się w wyniku informacji radioaktywnych, w dynamice życia, pijąc BestWater.

PIASK KORALOWY Z KARAIBÓW

Piasek koralowy lub piaszczyste skamieliny koralowców odnoszą się do poszarpanych, skamieniałych szkieletów 
koralowców hermokrytycznych lub rafowych w tropikalnym lub subtropikalnym obszarze morskim, które cechują 
się dużą ilością porów. Piasek koralowy występujący w przyrodzie lub piasek koralowy poddany obróbce cieplnej po 
pewnej ilości zawartej w nim soli został usunięty w wyniku procedury mycia, co w konsekwencji może pochłaniać 
drobne cząstki pływające w wodzie, rozbijać substancje znajdujące się w wodzie i usuń je z wody. W szczególności, 
gdy piasek koralowy jest poddawany obróbce cieplnej, wielkość porów wzrasta z około 1%. 10 mikrometrów do 50 
mikrometrów. Co więcej, skamieliny koralowe lub piaski koralowe hamują wzrost bakterii. 
 
SHUNGITE 
 
Shungite jest unikalnym minerałem z Karelii w północno-wschodniej Rosji i tworzy 
jedną unikalną na świecie specjalną formę węgla, tak zwany fuleren. Dlatego jest taki 
wyjątkowy, ponieważ fulereny węglowe występują tylko w kosmosie, a nie na Ziemi. 
Przyjmuje się zatem, że skała shungitowa ma również kosmiczne pochodzenie, 
zwłaszcza, że jej jedynym punktem odniesienia jest zachodni brzeg jeziora Onega. 
Fulereny w Shungite mają niesamowite właściwości lecznicze: oczyszczają organizm, 
oczyszczają z metali ciężkich i zwalczają wolne rodniki bez ich konsumowania. 
Fulereny działają jako katalizator, wchłaniając toksyny do sieci molekularnej i 
następnie odwracają bez wchodzenia w wiązanie chemiczne. Dlatego efekt shuitit 
jest niewyczerpany. W 1985 r. Shungit został uznany za fuleren. Struktura jest sferyczna 
i regularna, składa się z sześciokątów i pięciokątów. Jednoczy harmonijną strukturę Słońca (sześciogwiazdkowa 
struktura plastra miodu) ze strukturą ziemi (pięciogwiazdkowa, symbol człowieka). Schungit tworzy pulsujące pole 
życiowej energii i jest w nim niepohamowana.  Shungite zawiera maksimum pozytywnej energii w nieskończonym 
zbiorniku, leczy fizycznie i psychicznie, łączy ducha i materię i daje duszy wewnętrzny spokój. Od zewnątrz jest 
niepozornie szary i czarny, ale jego aura świeci w najczystszym złocie.

Systemy Jungbrunnen firmy BestWater wykorzystują proces nanofiltracji do uwolnienia wody z kranu od niemal 
wszystkich zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Oprócz transportu substancji woda niesie również 
informacje i energię. Można to zobaczyć za pomocą mikroskopu elektronowego. 

W związku z tym pobudzenie wody jest ważnym krokiem w kierunku dalszej poprawy jakości i biodostępności 
oczyszczonej wody. Informacje dotyczące substancji szkodliwych, które są przechowywane w wodzie o wysokiej 
czystości, są pokrywane informacjami, które zwracają strukturę pierwotnej wody źródlanej do wody pitnej 
wytworzonej w ten sposób. Informacje te nadają wodzie pitnej także właściwości wzmacniające i witalizujące.

Wysokowydajny system energetyzacji BestWater obejmuje następujące 11 metod energetyzacji:
• Częstotliwość biofotonowa 1013 Hertz 
• Kryształ Berg
• Generatory szkła zawierające informacje zawarte w wodach leczniczych w Lourdes, Fatimie i Mekce 
• Szpula ze stali nierdzewnej do wirowej wody
• Generator Bovis
• Mineralny zeolit
• Spektrum częstotliwości światła słonecznego (siedem kolorów widma tęczy)
• Kamienie ametystowe
• Piasek koralowy z Karaibów
• Generator szkła do rozładowywania radioaktywności 
• Shungite

ENERGIZACJA-BIOFOTON

Kilka dekad temu profesor Fritz-Albert Popp, biofizyk, odkrył, że żyje komórki emitują 
bardzo słabą wiązkę światła składającą się z tak zwanych fotonów. Ponieważ te fotony 
są emitowane tylko przez żywe komórki, nazwał je „biofotonami“. Biofoton ten ma 
bardzo wysoką częstotliwość drgań własnych 1013 Hz (10 miliardów wibracji na 
sekundę). Im silniejsza wiązka fotonów, tym zdrowsza i bardziej żywotna komórka. 
Zdrowa i żywotna istota ludzka posiada wystarczającą ilość tej energii, aby zapalić 
100-watową żarówkę. 

Jeśli ta energia jest osłabiona, wywiera wpływ na efektywność narządów i tkanek, co 
z kolei objawia się na poziomie fizycznym w postaci „chorób“. Stan porządku i bilans 
wodny żywej komórki są ze sobą powiązane. Można to rozpoznać, na przykład, z faktu, 
że spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego może różnicować normalną 
tkankę i tkankę nowotworową, ponieważ rakowa tkanka zawiera znacznie większą 
ilość wody.

KRYSZTAŁ BERG Z AUSTRALII

Kryształ górski jest lekkim zwiastunem. Wywiera silny wpływ na oczyszczanie naczyń 
krwionośnych, żył i naczyń wieńcowych. Pobudza przepływ krwi, jest korzystny dla 
gruczołów i reguluje wytwarzanie czerwonych i białych krwinek. Poza tym wywiera 
także uspokajający wpływ na układ nerwowy. Kryształ górski chroni i oczyszcza naszą 
aurę, rozpuszcza blokady w naszym ciele i daje nam dużo energii. Do przygotowania 
smacznej wody pitnej z wody wodociągowej, która została przefiltrowana na poziomie 
molekularnym, można użyć kryształu bergu. Można to zrobić, utrzymując przez noc duży 
kryształ bergu w kubku. Ta woda oczyszcza całe ciało i ma silne działanie energetyzujące.

 GENERATOR SZKŁA

(piasek kwarcowy, żelazo, kryształ berg)
W kontekście badań operacyjnych opracowaliśmy generatory szkła w postaci małych 
rurek, które wykazywały różnorodne wzorce oscylacji.
Poniższe informacje są modulowane w stosunku do pola energetycznego małej rurki:
• Oryginalna wibracja lecznicza źródeł leczniczych w Lourdes, Fatimie i Mekce
• Wibracje pełnego spektrum światła słonecznego
• Optymalizacja wiązania tlenu w wodzie
• Turbulencja wody
• Optymalizacja jonów dodatnio i ujemnie naładowanych
• Energia Tachyona 
• Wzorce oscylacji ametystu, sodalitu i innych kryształów berg. 
Wszystkie te wzorce oscylacji powodują, że napój regeneruje komórki.

STAL NIERDZEWNA DO TURBULIZACJI WODY 

W celu wycofania procesu związanego z energią dewaluacji wody z kranu, 
kopiowany jest system „turbulizacji powrotnej energii“ naturalnego 
przepływu wody, a spirala jest wykorzystywana do obracania wody. Ten 
proces zwraca energię wody do niego. W związku z tym może być lepiej 
wchłaniany i wykorzystywany przez ludzi, zwierzęta i rośliny. Testy 
dowiodły, że wirowa woda smakuje lepiej. Wszystkie naturalne systemy, 
czy to wiry, tajfuny czy systemy należące do królestwa zwierząt (skóra 
rekinów, łuski ryb czy pióra ptaków) generują wiry, które z kolei powodują 
subtelne ugięcia. Na przykład, w przypadku kondorów, ugięcia te są tak 
szerokie, że ptak może latać przez kilka godzin, nie trzepocząc skrzydłami 
nawet raz. Osiąga się to poprzez optymalne wykorzystanie wiatru i wirów 
wytworzonych przez latający aparat. Turbulizacja wody BestWater naśladuje ten 
efekt.

GENERATOR BOVIS

Kompozycja specjalnego wysokiej klasy materiału syntetycznego zawiera 
2,8% wody, która jest przechowywana na poziomie mikro-fine. Ta woda 
była zasilana energią przez generator Bovisa. Osiągnięto to poprzez 
optymalizację układu molekularnego. Syntetyczny nośnik przekazuje 
informacje przechowywane w wodzie do wody i materii zawierającej 
wodę. Stwarza to molekularną reakcję łańcuchową oddolną. Optymalną 
wartość dla ludzkiego ciała definiuje się jako poziom zawierający 6500 
jednostek Bovis. Na tym poziomie ludzie są idealnie zrównoważeni pod 
względem energii. W takich okolicznościach organizm może funkcjonować 
w idealny i skuteczny sposób. Nasze obecne warunki życia mogą zaburzyć 
równowagę energetyczną. Oprócz ukrywania zagrożeń i ryzyka, szkodliwych 
substancji w wodzie i środkach spożywczych a także dodatki chemiczne 
powodują również dostarczanie organizmowi niewystarczającej ilości energii. 
Często objawia się to w postaci dolegliwości fizycznych i psychicznych. Generator 
Bovis umożliwia zwiększenie stanu energii. Wartość energetyczna generatora Bovis zawiera ok. 90000 jednostek Bovis. 
Z drugiej strony woda wodociągowa zawiera ok. 1000 jednostek Bovis. W rzeczywistości często spada znacznie poniżej 
tego poziomu, a nawet może osiągnąć ujemny zakres.

MINERAŁ ZEOLITOWY

Zeolity, których jest około 150 różnych typów, są wodo-krzemianami szkieletowymi. Są one 
rozkładane w kamieniołomach na duże bloki i przetwarzane mechanicznie. Te zeolity 
zawierają wodę związaną w kryształach (do poziomu 14 procent). Miliony lat temu ta 
woda została zatopiona w skałach. W związku z tym woda ta nie ma jeszcze kontaktu 
ze szkodliwymi substancjami i zanieczyszczeniami, które zmieniaj i naprężaj wodę 
na różne sposoby. Najcenniejszym zeolitem stosowanym w systemach Jungbrunnen 
BestWater jest tak zwany klinoptylolit. Dzięki swojej porowatości ten zeolit ma dużą 
powierzchnię: jeden gram ma powierzchnię kontaktu 60 metrów kwadratowych 
dla odpowiedniego rodzaju wody.Klinoptylolit jest również stosowany w sektorze 
medycznym do przekazywania
wiązków amonowych i metali ciężkich. 

SPEKTRUM SIEDMIOKOLOROWE

Naturalne spektrum światła słonecznego, które jest również nazywane 
„siedmiokolorowym widmem“, jest częścią ogólnego spektrum częstotliwości 
kosmicznych. Całe życie na Ziemi wyłania się, rozwija i istnieje w zakresie 
częstotliwości tego spektrum światła. Ten zakres częstotliwości leży 
w zakresie od 390 do 780 nanometrów. Wszechstronny postęp 
technologiczny przynosi nam wiele służebności, ale jego wzorce 
częstotliwości zwykle leżą poza naturalnym spektrum światła. W 
rezultacie jesteśmy trwale pozbawieni energii życiowej, a nasze 
życie podlega coraz większej presji.  Dzięki technologii energetyzacji 
BestWater przywrócona zostaje naturalna pierwotna informacja wody 
(która odpowiada wpływowi naturalnego światła słonecznego). Wraca do 
wody informacje, których potrzebuje organizm, aby móc konsekwentnie 
wzmacniać witalność i egzystencję.

Naturalne częstotliwości rezonansowe występujące w fazie, w której woda jest 
ponownie przetwarzana za pomocą technologii energetyzacji BestWater, powodują odtworzenie naturalnych 
parametrów w widmie energii wody. Nasza cała równowaga hormonalna jest regulowana i reaguje na wibracyjne 
zachowanie światła. Ponieważ spędzamy ponad 90% naszego życia w sztucznie oświetlonych pomieszczeniach, 
wynikające z tego skutki zdrowotne stają się coraz poważniejsze. To nadaje coraz większego znaczenia witalizowanej 
wodzie przy użyciu wysokowydajnego modułu energetyzującego. 

KAMIEŃ SZLACHETNY AMETYST 

Ogólnie przyjmuje się, że ametyst wywiera relaksujący wpływ na ciało i umysł. Wzmacnia 
siły koncentracji i wzmacnia wewnętrzny spokój na poziomie emocjonalnym, 
intelektualnym i mentalnym. 

Aby uniknąć skutków zewnętrznych przeładowań sensorycznych lub stresu 
emocjonalnego, ametyst powinien być w stanie odfiltrować ważne z nieważnego bez 
utraty niezbędnego przeglądu. Aby uzyskać dobry efekt mentalny, ametyst nie powinien 
być zbyt ciemny. W przypadku wątpliwości preferowany byłby cień zbyt jasny. Jeśli chodzi 
o wykorzystanie gemmologii, naturalne pęknięcia lecznicze powinny być oczywiste - zwłaszcza, 
gdy sytuacja obraca się wokół efektów umysłowych. Na poziomie mentalnym ametyst powinien wywoływać efekt kojący.

Energetyzacja i 
rewitalizacja

Kryształ, zeolit i ametyst 
poprawiają samopoczucie

Idealny dla ludzi,
zwierząt i roślin

Rozładowywanie 
radioaktywności z wody


