Water Vortex Energizer / Wirowy Strukturyzator Wody - VIR
Disclaimer / ważne informacje – autor niniejszego tekstu nie jest medykiem i prezentuje tu własne poglądy i opinie, przy
czym nie twierdzi, że są one bezbłędne – cokolwiek to znaczy. Mainstream nie informuje nas o ważnych dla zdrowia sprawach, co
pozostaje poza świadomością wielu osób. Informacje na temat wody strukturyzowanej nie są łatwo dostępne, są często nawet
wyśmiewane jako przesądy, bo przecież „woda to woda” (a kiełbasa to kiełbasa). No niezupełnie. Różni „specjaliści” i „eksperci”
dyskredytują poza-mainstreamowe poglądy. Mamy więc ogromny szum informacyjny, kłamstwa są wszechobecne. Od nas zależy, w
co uwierzymy i jaką ścieżką pójdziemy. Nikogo tu nie namawiam do niczego, a to, co prezentuję, ma cel stricte dydaktyczny.

Update: 20 III 2021

Wprowadzenie
Woda stanowi zapewne 70 – 80% organizmu ludzkiego. Z wiekiem organizm jest coraz
bardziej odwodniony / zdehydratyzowany - woda stanowi coraz mniejszy procent jego składu, co
poważnie upośledza funkcjonowanie organizmu, blokując różne funkcje metaboliczne, do których
prawidłowego przebiegu potrzebny jest określony rodzaj wody. Takiej, która ma na przykład
zdolność przenikania do wnętrza komórek. Do czego zmierzam? W błonach komórkowych, mówiąc
najprościej, istnieją „przejścia” do pobierania wody o określonym, heksagonalnym kształcie. Aby
cząsteczka wody zdołała pokonać to przejście, powinna mieć ten właśnie – heksagonalny – kształt, i
nie występować w postaci dużego klastru, słowem - powinna ona mieć określoną strukturę – duże
klastry muszą być rozbite na małe, heksagonalne właśnie cząsteczki. Takie, które umożliwiają jej
przenikanie przez błony komórkowe.
A więc, jaka woda?
Jaka woda?
Strukturyzowana – zdolna do przenikania błon komórkowych. Czyli ta „heksagonalna”. Ale
czy taka woda istnieje? Nie mamy narzędzi aby to zweryfikować tzw. „szkiełkiem”.
Ale aby nie dać ogłupić się w obecnej rzeczywistości informacyjnej, w tym ogłuszającym
szumie informacyjnym, pamiętam od lat o stosowaniu paru zasad odbioru informacji, które
generalnie nieźle prowadzą mnie przez tę informacyjną dżunglę.
1. Patrz, kto to mówi
2. Jeśli to mainstream, stosuj reverse logic – bo prawda jest najczęściej dokładnie odwrotna
3. Zwracaj szczególną uwagę na ich zaprzeczenia i informacje dementowane, bo te
informacje często są po prostu prawdziwe
Wikipedia, medium jak najbardziej, a jakże, politycznie bardzo, bardzo poprawne, mainstreamowe,
chętnie kształtujące poglądy ludzi nie zainteresowanych głębiej samodzielnym poszukiwaniem
informacji. No i cóż oni tam piszą o wodzie heksagonalnej?
Cytuję z pamięci: Heksagonalna woda, znana także jako woda strukturyzowana, to termin
używany w marketingowych oszustwach mówiących o tym, że pewne konfiguracje wody są lepsze
dla ciała. Czyli „nasza” Wikipedia nazywa marketingowym oszustwem informacje o korzyściach
z przyjmowania strukturyzowanej wody… ciekawe. Czy ja ufam Wikipedii? Nie:).
No to skoro dezawuują sprawę, to trzeba się nią zainteresować. Poszukałem informacji,
jedna z nich powtarza się często – woda w naturze jest kształtowana poprzez ruch, przemieszczanie
się. Powtarza się informacja o roli wirów w procesie polepszania jakości wody. Niestety nie
wszyscy mieszkamy koło wodospadu lub choćby strumienia górskiego. Mieszkam
w bloku. Czy można stworzyć wodzie warunki podobne do tych, jakie ma ona w strumieniach
górskich, wodospadach, wirach? Czy uda się takie warunki zasymulować mechanicznie?
Nauka (dobra nauka – ta służąca ludziom, a nie globalistom) zajmuje się coraz bardziej
wodą (choć mainstream informacyjny i medyczny milczy o tym). Skutkuje to pewnym chaosem
oraz niejasnościami w kwestii nazw – woda strukturyzowana, energetyzowana, heksagonalna,
witalizowana – znaczenia tych terminów mogą, choć niekoniecznie muszą, się ze sobą całkowicie
pokrywać.
Nie liczcie na to, że Wasz poczciwy lekarz rodzinny coś Wam o tym powie. Większość
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z nich ma o tym mgliste pojęcie. Tego ich nie uczą, a oni, zajęci zarabianiem, nie mają czasu na
naukę. Zresztą, nawet spośród tych, który wiedzą, tylko najodważniejsi mają odwagę
o tym pacjentom mówić – komisje „etyki lekarskiej” stoją na straży. W końcu chodzi o pieniądze
dla farmaceutyczno – medycznego korpo, a nie o zdrowie jakiegoś chorego człowieka.
A więc jaka woda? Strukturyzowana / heksagonalna, a więc z rozbitymi klastrami.
Urządzenie VIR
Wpadłem więc na pomysł skonstruowania eksperymentalnego urządzenia opartego
o zastosowanie wirującego dipola magnetycznego dla celów strukturyzacji wody oraz
eksperymentów z rewitalizację organizmu (nietypowy, bezcewkowy sposób generowania swoistego
PEMF).
Komercyjne mieszadła magnetyczne nie nadają się - nie tylko porywają one wodę jedynie
w jedną stronę, ale mają też zasilanie jedynie sieciowe. Tymczasem proces strukturyzacji wody
wymaga ciągłej, okresowej zmiany kierunku wirowania wiru (vortex) wodnego. Komercyjne
mieszadła mają, jak wspom-niałem, zasilanie sieciowe, a ja założyłem, że urządzenie ma być
przenośne,
akumulatorowe,
bezpieczne do dodatkowego
zastosowania - pracy jako źródło
pulsującego
pola
magnetycznego (PEMF) pochodzące
od wirującego dipola magnetycznego - niezależne od sieci
prądu zmiennego. Ma więc ono
umożliwiać zastosowania jako
generatora PEMF dla celów
eksperymentów z rewitalizacją
organizmu.
Konieczne okazało się zbudowanie tego prostego urządzenia
od podstaw.
Udało mi się rozwiązać te
problemy, i, biorąc pod uwagę
wygodę
użytkowania
tego
Figure 1: Szklanka z wodą podczas strukturyzacji. Widać wir
urządzenia, udało się to zrobić
(vortex), którego kierunek wirowania zmienia się co kilka sekund.
dobrze. Powstało elektroniczno
– mechaniczne urządzenie, nazwałem je „VIR”, o charakterze zarówno mieszadła do
automatycznej zmiany kierunku obrotów dipola jak i swoistego mechanicznego „pulsera”
magnetycznego.
W ciągu pięciu (to sugerowane minimum) do 10 minut otrzymujemy szklankę wody
o korzystnie zmienionych parametrach. Takiej wody, jaką należałoby stale pić. Zastosowałem
wydajny akumulator, który wystarcza na około 8 – 10 godzin pracy. Zakładając godzinę pracy
dziennie, urządzenie pracuje bez ładowania akumulatora tydzień lub półtora. Pojemność
akumulatora nie jest tu zresztą większym problemem, ponieważ w funkcji strukturyzacji wody
można z urządzenia VIR korzystać także podczas ładowania akumulatora, stąd, jest ono
praktycznie zawsze gotowe do pracy.
Akumulator w urządzeniu zabezpieczyłem zarówno przed przeładowaniem jak i przed
nadmiernym rozładowaniem. Akumulator pozbawiony jest tzw. efektu pamięci – oznacza to, że
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w każdej chwili można go doładować (poprzez port microUSB, z ładowarki telefonicznej) bez
szkody dla jego pojemności.
Wpływ zmian kierunku wiru oraz wirującego pola magnetycznego na własności wody
Każdorazowo w chwili zmiany kierunku obrotów dipola magnetycznego zastosowanego w
urządzeniu ma miejsce ciekawe zjawisko – woda na powierzchni wiruje wciąż w dotychczasowym
kierunku, natomiast woda na dnie naczynia już wiruje w przeciwnym. Oznacza to, że kolejne
umowne „warstwy” wody w pionie wirują z różną prędkością w zależności od odległości w pionie
od dna szklanki. To samo dzieje się także w poziomie – w zależności od odległości od ścianek
szklanki. Szybkość przepływu wody jest więc co chwilkę różna w różnych miejscach. Ma też
miejsce powstawanie wiru wodnego przy każdej zmianie kierunku wirowania dipolu. Mamy więc
vortex. Przypomina to warunki naturalne, sytuację, gdy woda płynie w strumieniu górskim.
Przypomina to także przepływ wody w dość kosztownych strukturyzatorach wody o ciekawej
geometrii/skoku wewnętrznego gwintu, nadającego wodzie ruch wirowy o zmiennym kierunku
vortexu, z elementem implozji. Tak właśnie zachodzi rozbijanie dużych klastrów wody, a więc
strukturyzacja wody.
Kolejną rzeczą jest fakt, że wykorzystanie dipola magnetycznego do tworzenia wiru
wodnego dodatkowo skutkuje poddaniem wody intensywnemu oddziaływaniu pola magnetycznego.
Słucham? Woda nie jest ferromagnetykiem? A miedź jest ferromagnetykiem? A jednak gołym
okiem obserwujemy, że na miedź działa pole magnetyczne (patrz film, link do którego
zamieszczam poniżej).
Magnetyzowana woda – temat wart naszego bliższego zainteresowania, a puki co, wydaje
się, że mamy niezły sposób przeprowadzania tego procesu (bonus) urządzeniem VIR podczas jej
strukturyzowania.
Właściwości prozdrowotne wody strukturyzowanej
Uważa się, że woda strukturyzowana ma szereg prozdrowotnych właściwości – m. in.
wzmacnia procesy metaboliczne, znacznie lepiej niż zwykła woda nawadnia organizm, ma lepszy
smak, jest „wilgotniejsza”, ułatwia usuwanie toksyn /odtruwanie organizmu, jest „gotowa do
użycia” – organizm nie traci sporych ilości energii na jej strukturyzowanie przed użyciem jej
w licznych procesach metabolicznych.
Zrobiłem krótki filmik – prezentację urządzenia VIR w działaniu. Myślę, że zaprezentowany przeze mnie sposób strukturyzacji wody może mieć w oczach niektórych osób przewagę
nad tym sposobem (jak dla mnie trochę mało praktyczny) strukturyzowania wody - nie zachlapiemy
stołu :), a przecież jeszcze stosując VIR - dodatkowo przeprowadzamy proces „magnetyzacji”
wody.
Dobrym pomysłem może okazać się dosypanie do wody w szklance przed włączeniem
urządzenia łyżeczkę ziemi okrzemkowej (diatomitu). Zintensyfikuje to proces strukturyzacji wody.
Mikrocząsteczki diatomitu ułatwiają rozbijanie klastrów wody a ponadto przenoszą do wody
„wibracje” krzemu, których wszyscy bardzo potrzebujemy. Dobrym pomysłem jest wsypanie do
szklanki z wodą przed strukturyzacją płaską łyżeczkę witaminy C i płaską łyżeczkę L-glicyny –
dobrze się komponują i są idealnie rozpuszczone, co, przynajmniej dla mnie jest niewykonalne
łyżeczką.
Zabiegi z zastosowaniem wirującego pola magnetycznego PEMF
Dodatkową, wspomnianą już zaletą urządzenia VIR jest możliwość używania go do
zabiegów ze stosowaniem „bezcewkowego” PEMF. Siła indukcji dostarczana przez wirujący
wewnątrz urządzenia dipol magnetyczny jest, jak dowodzi tego fragment wspomnianego powyżej
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filmu, spora, wystarczająca do obracania miedzianego kubka, który nie jest ferromagnetykiem (ok.
10 mligaussów w odlegości 20 cm od urządzenia (zmierzone przy użyciu OSUN EMF Hunter).
Podobnie, siła indukcji wirującego dipolu spowoduje w głębi obszaru ciała, do którego
przyłożymy urządzenie, wygenerowanie i przepływ prądu elektrycznego, a to jest elektroterapią
w działaniu.
VIR jest łatwy w użyciu jako eksperymentalne urządzenie elektroterapeutyczne: brak kabli,
cewki, konieczności zewnętrznego zasilania. Minimalne zużycie energii przy sporej sile indukcji.
Nadaje się np. świetnie zabiegów wieczornych / nocnych – nie nagrzewa się pod kołdrą.
Jeśli choćby kilkanaście osób zasygnalizuje mi zainteresowanie tym urządzeniem, pomyślę
o opracowaniu mini-projektu urządzenia VIR. Orientacyjna cena części i podzespołów do
budowy wynosi, w zależności od zasobności Twojej skrzyni majsterkowicza, i Twoich
umiejętności, około 100 – 200 zł.
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