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 СТРУКТУРНАТА ПАМЕТ НА ВОДАТА – ПОГЛЕД ОТБЛИЗО
Елена Тодорова – доктор по медицина и магистър фармацевт

Водата носи много важно послание на човечеството – предлага ни да 
погледнем по-внимателно в се�е си. Когато направим това през огледалото на 
водата, нейното послание по удивителен начин ще се прояви и ще ни накара да се 
замислим за много неща, да променим много неща и едва тогава ще започне 
духовното възраждане на човечеството. Рано или късно водата ще ни върне това, 
което сме заложили в нейната памет. Затова най-после тря�ва да престанем да я 
замърсяваме информационно и да й помогнем да се пречисти.

Прекрасна илюстрация на всичко казано дотук е австрийската 
технология за ревитализация на водата на Йохан Грандер. Водата, о�ра�отена 
чрез устройствата и аксесоарите -подложки и �ъркалки, подо�рява своите 
�иохимични и физични качества, става по-до�ър разтворител и рязко повишава 
спосо�ността си да поддържа живота на растенията, животните и на Човека, 
раз�ира се. Погледната под микроскоп, тя показа удивителна градивна промяна 
на своята структура. И това се случва всеки път, независимо от какъв източник е 
водата. Нашите многогодишни на�людения показват, че водата винаги отговаря 
със симетрия, хармония и организираност в подред�ата на включените в нея 
съставки. А там където има симетрия, хармония и организираност на структурите – 
има живот и до�ро здраве. Включването на вода, структурирана по технологията 
на Грандер, във всекидневния прием помогна на хиляди хора в България да си 
възвърнат до�рото физическо и психическо здраве и самочувствие.

Новата Епоха на Водолея, �елязала началото на ХХІ век, недвусмислено 
наложи нов тон в разговорите на тема вода. Възникна нео�ходимостта от 
„съживяване” на водата, силно травматизираната в градските инсталации за 
водосна�дяване и пречистване. Стана очевиден фактът, че водата има 
спосо�ността да реагира като живо същество, притежаващо имунна система – тя 
има защитен механизъм срещу външните замърсяващи реагенти. И отговорна за 
това качество на водата е нейната вътрешна структура. Структурните промени 
водят до промяна в качеството на водата, което означава, че една и съща вода с 
един и същи химичен състав може да притежава различни физични и 
микро�иологични качества. И ста�илността на структурата има решаваща роля за 
това. 

Ето нагледно каква картина се получи при един от много�ройните ни 
експерименти. Вода от минерален извор Девин в България, �е активирана върху 
подложка Грандер в продължение на 1 час. Както се вижда от контролната про�а в 
тази вода има множество включвания – о�ща минерализация 223 млг/л., които са 
разпределени хаотично. Само 1 час по-късно, след о�ра�отката по технология 
Грандер, при на�людение под микроскоп, при увеличение над 25 000 пъти, водата 
ни показа изумителна картина – човешкият МОЗЪК, анатомично изо�разен в 
различни плоскости... Случайно ли е според Вас това!?

Феноменът на структурната памет позволява на водата да запечатва 
всичко, което става около нея, като по този начин о�меня информация с цялата 
Вселена и свързва информацията за всички живи системи. И всеки от нас е �рънка 
в �езкрайната верига, предаваща информация. Но всеки от нас е и източник на 
информация, защото всяка изречена дума, всяко наше действие, мисъл и емоция 
се отделят от нас и се запомнят от водата. А информационното замърсяване я 
отравя, натрупвайки се в нейната памет.
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КОНТРОЛА
Вода от минерален извор Девин, 
България в естествено състояние, �ез 
енергоинформационно въздействие от 
човека - 30.03.2016 г. (Снимка 1)

Снимка 2 и 3: 
МОЗЪКЪТ – Вода, структурирана с 

вълново енергоинформационно въздей-

ствие, носещо информационната  матри-

ца на Грандер - австрийска технология за 

ревитализиране на водата. 

Минерален извор Девин, България - 

30.03.2016 г.
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