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CZYM JEST AKTYWNA WOLNA WODA ORGANICZNA?
PIERWOTNA WOLNA WODA ORGANICZNA, to woda oczyszczona z informacyjnego
chaosu, posiadająca pierwotną uporządkowaną strukturę z jak najmniejszych cząsteczek oraz wzorcową czystość chemiczną, biologiczną i fizyczną. Woda taka krąży
w roślinach, najprawdopodobniej można ją też spotkać w postaci lodu, w głębokich
warstwach Antarktydy. Człowiek także posiada ciało organiczne i dla zachowania dobrego
zdrowia, powinien pić wodę lub roztwory organiczne. Niestety, zwykła woda płynąca w naszych kranach, wody mineralne, przetworzone soki, a także woda destylowana takich cech,
niestety nie posiada. Nawet dobra woda źródlana posiada jedynie niektóre cechy wody
organicznej. Woda w ogólnym obiegu naszej planety przestała być organiczna już dawno
temu, na skutek postępu cywilizacyjnego i rozwiniętego przemysłu, w kolejnych cyklach
jej uzdatniania i na skutek styczności z wszelkimi nieorganicznymi związkami chemicznymi,
z którymi spotyka się w swojej cyklicznej wędrówce z chmur do naszego kranu.

WŁAŚCIWOŚCI AKTYWNEJ WOLNEJ WODY ORGANICZNEJ
Woda, po dokładnym (ultranano) filtrowaniu oraz po redukcji jej cząsteczek z kilkudziesięciu do kilku molekuł, ma możliwość skuteczniejszej penetracji i przenikania przez błony
komórkowe komórek żywych organizmów. Nawadnia je i oczyszcza. Dalsze zmniejszenie
cząsteczek do trzech lub mniej molekuł oraz uporządkowanie chaotycznego ich ułożenia,
(zastosowanie niskotemperaturowej plazmy) powoduje, iż z wody zostają usunięte wszelkie informacje „chorobotwórcze”, które mogły być w pamięci wody nagromadzone poprzez
jej cykliczną wędrówkę w przyrodzie. Woda odzyskała pierwotne drgania, całą siłę witalną
i wszystkie niezbędne właściwości energoinformacyjne potrzebne do uaktywnienia
bionarzędzi i bioenergii w żywych organizmach. Stała się przyswajalna przez nie, a my
nazwaliśmy ją Aktywną Wolną Wodą Organiczną. aktywuje nasz wewnętrzny biokomputer
– odnawia energię hydroelektryczną układu nerwowego i mózgu, oczyszczając z neurotoksyn płyny neuroprzekaźnikowe. Wzmacnia przewodność neuronów i inne obwody
elektryczne (neurologiczne) i tym samym rozbudza naszą świadomość, polepsza jakość
myślenia, uspokaja natłok myśli i harmonizuje nas na poziomie psychosomatycznym.

JAK OTRZYMUJEMY NASZĄ AKTYWNĄ WOLNĄ WODĘ ORGANICZNĄ
Woda pobierana jest z ujęcia, leżącego niemal w osi Czakramu Ziemi,w Głowaczowie.
Za pomocą specjalistycznych urządzeń (www.generatornanowody.pl) do nanofiltracji jest
pozbawiona biozanieczyszczeń, zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych. Następnie,
za pomocą niskotemperaturowych urządzeń plazmatycznych i jonizatorów, zyskuje
odpowiednią strukturę „nano” (duże „zlepione” i chaotycznie rozmieszczone skupiska
cząsteczek wody rozbijane są na dużo mniejsze, niekiedy pojedyncze cząsteczki, które są
regularnie rozmieszczone.) Takie działanie pozwala na usunięcie z niej zanieczyszczeń
informacyjnych (woda jest doskonałym nośnikiem informacji). Z wody usuwamy także,
pozostałe w niej, szkodliwe izotopy dwutlenku węgla. Taką wodę o pierwotnych, wzorcowych właściwościach nazwać już można Wolną Aktywną Wodą Organiczną.
Taka woda jest następnie programowana przez nas na nowo uniwersalną Energią Świadomości Jedności - umożliwiającą przepływ energii ze Źródła (Boskiej Matrycy) do żywych
istot i pomagającą zintegrować się z Nim. Programujemy ją także przymiotami (talentami)
naszych przyjaciół. Między innymi są to: radość, prawda, piękno, spokój, moc i odwaga, a
także składniki żeńskiej energii: miłość, subtelność, delikatność i czułość. Robimy to, aby
każdy mógł „zaszczepić” w sobie te elementy, których potrzebuje i czuje, że ma ich deficyt.
Dostępna jest także wersja WOLNEJ WODY bez naszego programowania.

ZASTOSOWANIE AKTYWNEJ WOLNEJ WODY ORGANICZNEJ?
Aktywna Wolna Woda Organiczna stworzona została, aby przede wszystkim pomagać
ludziom. Właściciel Mydlarni Robert Kucharski, pracownicy i nasze rodziny spożywamy
ją w różnych ilościach (od 100 ml do 2000 ml dziennie), aby wspomóc naturalną detoksykację organizmu. Jednak w chwili obecnej Aktywna Wolna Woda Organiczna nie może być
zarejestrowana, jako suplement diety (m.in. zawirowania prawne związane z rejestracją
i wykorzystaniem produktów spożywczych, określanych mianem „nano”). Dlatego polecamy
ją jako wodę techniczną, dla roślin, zwierząt i do własnych eksperymentów.

