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Бъдещето на питейната вода
8. НЕОБХОДИМА ЛИ Е ВОДА ИЛИ В ОСНОВАТА НА

11. МОЖЕ ЛИ ЕФЕКТЪТ ОТ ТАЗИ ЕНЕРГИЯ ДА БЪДЕ

ДЕЙСТВИЕ Е СУХО ВЕЩЕСТВО?

ДОПЪЛНИТЕЛНО УСИЛЕН?

Не съществува живот без вода. В този случай водата служи:
А. да разнася малките дози.
Б. като средство за транспортиране на вещества в растенията и организмите.
В. благодарение на нея е възможно по-бързо абсорбиране на тези вещества.

Чрез намаляване на деструктивните фактори посочени във Въпрос 9.
Различните подобрители на почвата (компости, натрупвания на хумус) могат
също да помогнат, а с въвеждането на продуктите “Пенергетик”, се засилва
ефективността на взетите мерки за защита на растенията. Това от своя страна
ограничава постепенно прилагането на съответните мерки.

При сухите приложения е необходимо повече време за реакция.
Транспортирането или пренасянето на енергия е по-бавно. Разпределението и
дозировката е по-неравномерно.
Следователно се налага:
А. По-голямо количество.
Б. Продукта да бъде смесен с друго вещество, от рода на пясък, скална маса и
др.

9. КОЛКО ВРЕМЕ ТРАЕ ЕФЕКТА ОТ ЕНЕРГИЯТА В ПОЧВАТА И
КАКВИ СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА УДЪЛЖАТ
ПЕРИОДА НА ЕФЕКТИВНОСТ?
По отношение на периода на ефективност, се прилага принципа за запазване
на енергията, както бе посочено във Въпрос 7. Степента, на отслабване на
заредените материали-носители зависи от няколко фактора:
1) Използването на материала (миене, съхранение в хумус).
2) Активността на биологичната система (почва, семена).
3) Природата на носещия материал (твърд или течен).
4) Деструктивни фактори (използването на спрей, ГМО, екологични фактори).

12. ПО КАКЪВ НАЧИН ЕНЕРГИЯТА ВЛИЯЕ НА ПОЧВАТА И
РАСТЕНИЯТА (КАТИОНИ/ АНИОНИ)?
Това се постига, благодарение на увеличилите се партньори в симбиозата
с растението (например, mycorrhizae), които отговарят за пренасянето на
хранителни вещества от богатата на хумус почва към растението.
Тъй като в резултат от прилагането на продуктите “Пенеретик”, растението
развива по-сложна коренова маса, се получава едно по-ускорено ниво на
абсорбиране на хранителните вещества.
Биохимичните процеси не са пряко стимулирани, тъй като не се прибавя
вещество. Нашите продукти действат изключително върху биологичните живи
системи и следователно, имат вторичен ефект върху биохимичните системи.

13. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАМЕРИ РАЗУМНО ОБЯСНЕНИЕ НА
ТАЗИ ФОРМА НА ЕНЕРГИЯ И ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В
КОНТЕКСТА НА ДРУГИ ФОРМИ НА ЕНЕРГИЯ КАТО
НАПРИМЕР, РАДИОАКТИВНОСТ ИЛИ МАГНЕТИЗЪМ ?

Всякакви фактори, които оказват благотворно биологично въздействие биха
удължили или оптимизирали ефективността. Всичко което може да намали
биологичната активност (или което може да убие) би могло да намали и ефекта
от продуктите “Пенергетик”.

10. ПО КАКЪВ НАЧИН ВЪПРОСНАТА ЕНЕРГИЯ ОКАЗВА
БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИТАЛНОСТТА НА

Можем само да обясним формата на енергия използвана за продуктите
“Пенергетик”, без да правим опити да я сравняваме с други форми на енергия.
GFE енергията на гравитационното поле, използвана в нашата система се
характеризира със следните свойства:
1) Неполярност
2) Съществува под формата на имплозионна енергия.
3) Предшества други познати форми на енергия.

ПОЧВАТА?
14. КАК НАЙ-ДОБРЕ ДА ОБЯСНИМ ВИБРАЦИЯТА И
Микроорганизмите в почвата се стимулират чрез подбрани честоти.
Благодарение на тях се осъществява по ефикасно преобразуване на
хранителните вещества в лесно усвоими за растенията вещества, които се
съхраняват складирани в почви, богати на глина-хумус. Така, растението може
да регулира своите нужди от хранителни вещества, които получава бавно и
постепенно от въпросния склад за хранителни вещества.
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РЕЗОНАНСА?
С примери от рода на езика, музиката, радиото … в нашия случай, можем да
сравним ефекта от енергията с хомеопатията.
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
ИЗПОЛЗВАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ
ОТ СЕРИЯТА „Aqua KAT”
1. КАКВА ФОРМА НА ЕНЕРГИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ?
Като цяло, ние не продаваме „енергия” като такава, а продукти-информационни
носители, които са заредени с честоти, на основата на гравитационното
енергийно поле (GFE) .
Продуктите включват три компонента:
1) Информационен носител или материал-носител.
2) Основна енергия - енергията на гравитационното поле.
3) Информация - честотата, която трябва да бъде приложена - както когато се
избира записано на CD музикално произведение.
GFE (енергия на гравитационното поле)
GFE е енергията на гравитационното поле на космоса. Това е първичната
енергия необходима за създаването, съществуването и преобразуването на
космическите светове, а така също и за функционирането и ефективността на
микрокосмоса, на атомните и молекулярните структури.
В своята най-проста форма GFE на практика представлява един резултативен
вектор с компонентни вектори: електрическо и магнитно поле.

Основната енергия (или GFE) играе вторична роля за функционирането на
продуктите “Пенергетик” – действителният ефект се дължи на честотите
носещи информация. Подборът на тези честоти е специфичен, в зависимост от
конкретната област на приложение (растения, вода, животни), като те могат да
бъдат комбинирани съобразно активните свойства на честотите. Най-просто и
най-точно обяснение на този вид енергия можем да предложим от гледна точка
на принципите на хомеопатията. Имаме основна енергия = алкохол и честоти =
избраните растения (например, лайка). Алкохолът не влияе върху почвата или
растението, но честотите на лайката, които се мултиплицират в алкохола/спирта
предизвикват желания ефект както в почвата, така и в растението.

3. КОИ УЧЕНИ СА РАЗВИЛИ ТЕОРИИ, НА БАЗАТА НА КОИТО
МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТАЗИ ФОРМА
НА ЕНЕРГИЯ?
В този контекст, един добър пример е Алберт Айнщайн, който е световно
известен учен. В приложения списък можете да намерите и други учени като
Улф и Лоишнер, изследвали основно въпроса за енергията. Те предлагат един
добър модел на концепцията за GFE, който ще използваме за нашите цели.

4. КАК МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЕ ТАЗИ ЕНЕРГИЯ?
GFE е предвидима количествена величина, за изчисляването на която е
необходим революционен метод и преобръщане на съществуващите представи
за физическия свят.
GFE тази енергия, която причинява развитието и запазването на биологичните
системи. Системите в живия и неживия свят са рецептори, генератори и
излъчватели на GFE енергия, с честоти характерни за елементите на системата
на променящото се гравитационно поле.
GFE представлява енергията необходима за информативен контрол и
регулиране на естествените системи. Тя прави възможно каталитичното
ускорение на химическите процеси. В биологичните системи, тази енергия е
реципрочно свързана със съответните нервни системи. При човека това се
изразява в свързването на GFE жизнената енергия и психиката.

2. КАКВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОДКРЕПЯТ ТАЗИ ФОРМА
НА ЕНЕРГИЯ И КАК ДА Я ОБЯСНИМ?
Тази форма на енергия съществува от векове. Даже праисторическият
човек е използвал гравитационната енергия, макар и под различно
наименование. Конкретно за системата “Пенергетик” са използвани знанията и
изследователския опит на Вилхелм Райх, Виктор
Шаубергер, Никола Тесла и Валтер Горенфлос.
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Измерването е възможно единствено чрез информирана среда - вода,
растение, животно - пряко измерване на GFE енергия е невъзможно с
конвенционални методи.
Настъпилите промени могат да бъдат регистрирани чрез redoxpotential
измервания. Биорезонансният метод също може да бъде използван.
Регистрирана е също промяна във фотосинтезата на растенията. За целта е
използвана стандартна измервателна апаратура. Сред по-нестандартните
методи на измерване можем да посочим дозиметричния и кинезиологичния
метод.

5. СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ,
КОИТО ДА ДОКАЖАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ?
- Redoxpotential измервателни инструменти.
- Биорезонансни измервателни инструменти.
- Инструменти, които чрез измерване на човешките меридиани, могат да
отчитат настъпилите промени или изменения.
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6. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ДОКАЖЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА

ТАЗИ ФОРМА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРАКТИКАТА, НАПРИМЕР ПРИ
РАСТЕНИЯТА?
Да, съществуват доказателства в резултат от проведени експерименти от други
източници. Въздействието или ефекта от нашите продукти са измерими, както
вече бе обяснено във Въпрос 4. Например, използването на измерителна
апаратура за фотосинтеза показва наличие на ускорена фотосинтеза.

7. КАКВО Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА И ПО КАКЪВ

НАЧИН ТЯ СЕ ПРОЯВЯВА В ОКОЛНАТА СРЕДА?
Тук отново трябва да вземем под внимание трите компонента на нашите
продукти. Гравитационното енергийно поле съществува и може да се открие
навсякъде в природата и атмосферата, макар и само в естествената си
концентрация (G). Принципът на нашия производствен процес се изразява
в увеличаване на това естествено GFE поле (например G7) като за целта
използваме нашия GFE акумулатор предавателно, информационно устройство.
В това увеличено GFE поле (G7) честотите /информацията от избраните
вещества (в зависимост от продукта и неговото предназначение) се зареждат
и предават. След „х” време на зареждане, носещия материал приема
каталитичните свойства на избраното вещество и по този начин може да
въздейства чрез симулация върху биологичните системи. В резултат се
получава:
А) увеличен GFE потенциал (например, Gх)
Б) заредени честоти / информация, които се предават на окръжаващата среда.
Носещият материал се прилага в хомеопатични, малки дози, така че да няма
дълготраен ефект върху природата.
Оптималният ефект се простира до биологичния оптимум на обекта, който
се стимулира (било то растение, животно, вода или компост). В резултат
се получава стимулиране на биологичните процеси, както и енергийно
подобряване на процесите на преобразуване или трансформация. По този
начин, клетките могат да обработват хранителните вещества по-добре, а
изхвърлянето на отпадните вещества да става по-ефикасно.
Тъй като използваме енергия и честоти, които съществуват в природата,
то можем да твърдим, че те съответстват на принципа на Айнщайн за
преобразуване на енергията Е = mc².
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