Jeżeli jesteście Państwo producentami żywności i zabiegacie o to żeby Wasze
produkty były - najwyższej jakości: zdrowe, smaczne, w dobrej cenie !!!
Z Aktywatorem wody Aqua~Lyros® osiągniecie maksimum możliwości (są na to liczne dowody).
Powinniście używać do produkcji, upraw, przetw órstwa produktów spożywczych najw yższej jakości w ody.
Dlaczego?

>> Ponieważ woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała i bierze udział we wszystkich fizjologicznych
procesach, więc musi być najwyższej jakości. To właśnie od jakości wody zależy zdrowie i życie człowieka <<
Maleją zasoby dobrej, zdrowej wody, zdatnej do picia.
W najbliższych latach ceny wody będą gwałtownie rosł y, a jakość będzie coraz gorsza (zatrucie ziemi, powietrza).
Woda taka, praktycznie nie ma możliwości samooczyszczenia, stanowiąc przez to największą bombę czasową, jaką
ludzkość przygotowuje dla obecnego i następnych pokoleń. Jest chemicznie ulepszana, poddawana wysokiemu ciśnieniu.
Nawet przejście wody przez najróżniejsze, najlepsze filtr y, oczyszczalnie i dodanie chemii oczyszcza ją tylko bardzo
powierzchownie. Zastosowanie drogich i skomplikowanych systemów filtracyj nych wyjaławia wodę, zmienia jej str ukturę,
pozbawia tak cennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organiz mu składników mineralnych.
W efekcie - to nie jest woda - tylko bezużyteczna i bezwartościowa ciecz, która może być wręcz szkodliwa.
W pożywieniu jest coraz mniej mikroelementów i witamin. Ok. 90 % chorób pochodzi ze złego żywienia i złej wody.
Dowodem jest coraz większa ilość osób z nadwagą i wzrost wielu schorzeń związanych ze złym odżywianiem.
Żeby uchronić się przed problemami i zachować zdr owie na długie lata należy zwracać szczególną uwagę
na to co jemy i co pijemy – skąd pochodzi ży wność, woda i z czego została wyprodukowana.
Szkodliwe informacje z chemicznych zanieczyszczeń pozostają w strukturze wody nawet po ich mechanicznym
odfiltrowaniu, gdyż są zatrzymane w pamięci wody. Są one fizycznie mierzalnymi drganiami, ponieważ każda substancja
emituje sobie właściwe wibracje.
Tak więc w wodzie, nawet po jej fizycznym oczyszczeniu, informacja skażająca jest nadal obecna w jej cząsteczkach
w formie wibracji elektromagnetycznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Organizm ludzki skazany na codzienne picie martwej wody, z ogromną trudnością zamienia ją na pełnowartościowy płyn.
Prowadzi to do różnego rodzaju chorób i zaburzeń funkcjonowania narządów naszego ciała . Z martwej, a przynajmniej
uszkodzonej wody jaką wszyscy pijemy z kranu (dotyczy to również wody mineralnej) odkładają się substancje szkodliwe
w różnych częściach naszego ciała. W normalnym przypadku człowiek nie pozbywa się ich przez całe swoje życie.
Całkowite oczyszczenie wody ze wszystkich zanieczyszczeń możliwe jest poprzez:
Ogrzanie do 400°C, naświetlanie promieniami Rentgena lub ekstremalne wirowanie – Aktywator Aqua~Lyros®.
Aktywator Aqua-Lyros w kwestii zadbania i zachowania dobrego zdrowia spełnia swoją rolę w 100%, z niesamowitą
żywotnością - ponad 50 lat !!! – praktycznie jest wieczny oraz bezobsługowy, bez przeglądów , bez zasilania.
Zastosowanie stałych magnesów powoduje: zwielokrotnienie wirowania w ody, odpowiednie uszeregowanie molekuł
wody, jonizację wody, zmianę str uktur y osadów (miękka woda).
Technologia Aqua~Lyros® opiera się na ekstremalnym wirowaniu wody z jednoczesną, powtarzaną zmianą kierunku
wirowania, w kombinacji z intensywnym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkow ym silnym
namagnetyzowaniem. Do tak gr untownie oczyszczonej wody zostają wprowadzone naturalne informacje, które spr awiają,
że uzyskana dzięki tej technologii woda posiada swoją najwyższą, biologiczną war tość.
Woda wpł ywająca do aktywatora zostaje podzielona na dwa strumienie oraz wprowadzona w stan rotacji za pomocą
stałych magnesów i 17-krotnych naprzemiennych przestrzeni zmiennego ciśnienia.
Do oczyszczonej i ekstremalnie wirującej wody wprowadzonych zostaje ponad 10 000 materialnych i niematerialnych
naturalnych częstotliw ości, jak np. informacje minerałów, pierwiastków śladow ych, chlorofilu i innych.
Wielokrotna rotacja doprowadza do cał kowitego oczyszczenia wody i wzbogacenia tlenem (bez nasycania tlenem).
Powstające silne pola magnetyczne jonizują i zmiękczają wodę. Doprowadza do powstania tzw. ”żywej wody”
Korzyści wynikające z zastosowania Aktywatora wody Aqua~Lyros®
Włączony do obiegu Aktywator, zmienia fizyczne właściwości wody i wpływa na wszystkie obszary życia codziennego.
Ludzie, zwierzęta i rośliny odnoszą nieocenione korzyści z picia wody z Aktywatora.
Woda miesiącami będzie świeża, ponieważ bakterie i drobnoustroje nie rozmnażają się tak, jak w normalnej wodzie.
Przedłuża świeżość warzyw, owoców, mięsa i innych produktów żywnościow ych.
Zbiór owoców i warzyw przed ukończeniem ich procesu dojrzewania, transport na duże odległo ści i dłuższe
przechow ywanie skutecznie pozbawiają je wartości odżywczych. Są one, w dosłownym sensie tego słowa, fizycznie
i energetycznie niedojrzałe, ale włożone bezpośrednio do wody z Aktywatora, stają się znowu pełnowartościowe.
Technologia Aqua~Lyros® nie zwróci życia tym produktom, które przez ich genetyczną śmierć w yłączone zostały
z dynamicznego procesu życia. Podniesie jednak ich poziom energetyczny, a tym samym możliwość lepszego
przyswojenia przez nasz organizm. Wystarczy je włożyć na 1 godzinę do wody.
Warzywa i owoce, które zawierają chociażby minimalną ilość energii życiowej i został y poddane działaniu wody
z Aktywatora, powracają do poziomu energetycznego typowego dla tych dojrzewających w słońcu.
Produkty, które z jakiś względów nie mogą zostać bezpośrednio włożone do wody,
mogą być umieszczone w pojemniku i w nim wstawione do w ody z Aktywatora.
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Korzyści wynikające z zastosowania Aktywatora wody Aqua~Lyros® - 1część
GOSPODA RSTWA ROLNE I EKOLOGIC ZNE - SZKLARNIE I OGRODY
Woda z Aktywatora zwiększa zbiory roślin:
- rosną dużo szybciej
- są bardziej zdrowe i dorodne
- obniża koszty związane z zakupem środków ochrony roślin
- poprawia i wzmacnia smak roślin hodowlanych i w ytworzonych z nich produktów
- wydłuża czas przydatności do spożycia zarów no roślin, jak też uzyskanych z nich produktów
- gwarantuje wytworzenie produktów czysto ekologicznych.
- obniża koszty związane z przechowywaniem roślin i utrzymaniem ich świeżości
RZEŹNIE - MASARNIE - HODOWLE ZWIERZĄ T - RYB
- znacznie obniża zachorowalność zwierząt
- zmniejsza koszty weterynaryjne
- wspomaga uzyskanie zdrowych silnych zwierząt
- poprawia jakość i smak mięsa oraz produktów z niego wytworzonych
- wydłuża czas przydatności do spożycia samego mięsa, jak też produktów z niego wytworzonych
- obniża koszty związane z przechowywaniem mięsa i jego produktów
- zmniejsza zużycie pasz i koszty z nimi związane
- zmniejsza nakład pracy konieczny do uzyskania wysokiej klasy produktów
MLECZARNIE - PIEKA RNIE – CUKIER NIE - GASTRONOM IA
- przedłuża świeżość w yrobów i czas ich przydatności do spożycia
- znacznie poprawia smak w ytworzonych produktów
- obniża koszty w ytwarzania
- wydłuża żywotność urządzeń użytych do produkcji
- umożliwia szybsze i łatwiejsze mycie urządzeń
- obniża ilość stosowanych do produkcji dodatków smakowych
KORZYŚCI DLA DOMU I JEGO MIESZKA ŃC ÓW:
- mniejsze koszty ogrzewania i energii elektrycznej
- przedłuża żywotność urządzeń: pralki, czajniki, żelazka, zmywarki, kotły centralnego ogrzewania
- rozpuszcza tr udne do usunięcia osady wapniowe w systemach wodociągow ych i grzewczych
Ludzkie ciało:
- oczyszcza or ganizm z metali ciężkich, podnosi zawartość tlenu we krwi
- oczyszcza naczynia krwionośne z wszelkiego rodzaju złogów, usuwa żylaki
- znacznie poprawia ukrwienie wszystkich narządów i układów, poprawia obraz i jakość krwi
- zwiększa odporność na różnego rodzaju infekcje i przeziębienia
- usuwa uczulenia, egzemy i alergie, poprawia stan jelita grubego
- podnosi ogólną witalność organizmu
Uroda i pielęgnacja ciała:
- poprawia stan skóry (gładsza i napięta), kąpiele przyczyniają się do oczyszczania organizmu
- wyraźnie zmniejsza wypadanie włosów
Poży wienie - Gotowanie:
- potrawy są bardziej wartościowe, zdr owsze i lepiej smakują, szybciej gaszą głód
- wydłuża czas przydatności spożycia produktów do przyrządzania posiłków
- zmniejsza koszty przygotowania posiłków – woda szybciej się gotuje (0,5l o 30 sek.) i dłużej trzyma ciepło
- zmniejsza wydatki na zakup np. napojów, soków, wody mineralne – może być podawana zamiast w ody mineralnej
- czerpana prosto z kranu umożliwia przyrządzanie koktajli i napojów o najw yższej jakości
- wzmacnia działanie, przyrządzonych na bazie wody her bat leczniczych i ziół
Sprzątanie:
- szybciej i skuteczniej usuwa wszelkie zanieczyszczenia, zmniejsza zużycie wody
- zmniejsza zużycie proszków do prania, preparatów do zmywarek, środków higieny
Zwierzęta i rośliny:
- zwierzęta są zdrowe i mają piękną sierść, zawsze w ybiorą do picia wodę z Aktywatora (zróbcie próbę)
- przyspiesza wzrost roślin, stają są silne i nie potrzebują środków chemicznych do ich ochrony
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Wypowiedzi osób używających Aktywator - Pszczelarza i Hodowcy krów mlecznych
Fritz Rathsack (pszczelarz)
Mam teraz 67 lat. W wieku 35, zdałem egzamin jako pszczelarz. Pracowałem jako pełnoetatowy pszczelarz odkąd
pamiętam. Kiedy byłem w wieku tzw. produkcyjnym, dbałem o 200 uli naraz. Ograniczyłem tą liczbę do 40 ze względu
na ogromną ilość pracy i na niektóre dolegliwości związane z moim wiekiem. Jestem obecnie na emer yturze.
Około rok temu kupiłem aktywator w ody Aqua Lyros zaprojektowany przez Petera Gross’a. Od tego czasu moje pszczoły
piją tylko wodę Aqua Lyros. W ciągu trzech pierwszych dni po zamianie na wodę Aqua Lyros zauważyłem znacznie
większą liczbę pszczół niż zw ykle buczącą przed ulem. Będąc ekspertem w tej dziedzinie, przez prawie 40 lat
doświadczeń, byłem bardzo zdziwiony tym zupełnie nowym doświadczeniem. Nigdy nie widziałem czegoś takiego.
Ponadto, pszczoły pracowały o wiele bar dziej intensyw nie niż kiedykolwiek przedtem.
Ponieważ nie chciałem zbyt dużo pracy, zdecydowałem, że usunę 10 z 40 uli, teraz mam 30 uli.
Niemniej jednak, ilość wyprodukowanego miodu z 30 uli jest większa niż z poprzednich 40 uli. Ponadto, jakość miodu
jest doskonała, dużo lepszy smak i idealnie zawiesista konsystencja. Muszę powiedzieć, że nigdy nie doświadczyłem
czegoś podobnego, w moich ponad 32 latach pracy jako zawodow y pszczelarz.
Zacząłem nazywać moje pszczoły - "turbo pszczoły".
Później zainstalowałem rurociąg – poidło, z wodą Aqua Lyros bezpośrednio do 30 uli w celu zapew nienia pszczołom wody
z Aktywatora w czasie pobytu w ulach, żeby nie musiał y pić rosy lub kropel deszczu. W dniu, kiedy zainstalowałem
rurociąg spostrzegłem jeszcze większy wzrost poziomu aktyw ności pszczół. Takiego nie doświadczyłem nigdy wcześniej.
Dla mnie jest to oczywisty dowód, że woda z Aktywatora Aqua Lyros jest bardzo naładowana korzystną energią.
Pszczoła potrzebuje około 2 minut żeby przelecieć 1km. Około 8 minut żeby wrócić do ula z nektarem.
Żeby wyprodukować 500g miodu, musiałyby latać w okół ziemi 3,5 razy = 140.000km.
Od świtu, pszczoły pilnują wejścia do ula przed osami. Jeżeli pszczoł y są słabe może się zdarzyć,
że osy wlecą do ula i wszystko zniszczą. Pojedyncza osa, której udało się dostać do ula w ciągu dnia zazw yczaj ucieka.
W przypadku całych roi toczy się walka, która jest kwestią życia lub śmierci. W większości przypadków, osom ostatecznie
udaje się uciec, z w yjątkiem dwóch lub trzech na dobę. Zwykle znajduję też martwą pszczołę na taśmach przed ulami.
Dzięki wodzie AQUA LYROS, pszczoł y stały się na tyle silne, że teraz znajduję trzydzieści lub więcej martwych os leżących
na pasach przed wejściami. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego w ciągu tych lat, co pojawiło się przy stosowaniu
wody Aqua Lyros.
Zgadzam się z na opublikowanie moich doświadczeń.
Fritz Rathsack
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rudolf Stauvermann (rolnik)
Nazwałbym siebie mlecznym rolnikiem. Zbiory z moich pól (ta sama powierzchnia przez wiele lat) służą produkcji mleka .
Wiosną 1999 r., kiedy zacząłem używać aktywatora wody Aqua Lyros w domu i hodowli bydła, miałem stado,
które składało się 76 krów mlecznych oraz ich cieląt. Kiedyś nawoziłem pola przy użyciu 90-95% gnojowicy z moich krów
plus 10% dodatku chemicznych nawozów. 76 sztuk bydła, nie więcej i nie mniej, taka była dla mnie idealna liczba krów.
Gdybym miał 70 krów mlecznych, to musiałbym sprzedawać nadmiar paszy, która b y zostawała.
Jednak zyski ze sprzedaży paszy byłyby mniejsze niż ze sprzedaży mleka z 6 dodatkowych krów. Na 80 kr ów mlecznych,
musiałbym z kolei dokupować paszę, ale to byłoby rów nież nieefektyw ne. Na początku zastosowania aktywatora
Aqua Lyros moje kr owy dawały do 8000 l mleka na krowę rocznie. Od tamtej por y używam tylko w ody Aqua Lyros.
Kolejny rok z wodą Aqua Lyros okazał się jeszcze bar dziej urodzajny. Gnojowica na wodzie z Aktywatora dała tak bogate
zbiory (z tej samej powierzchni jak w poprzednich latach), że musiałem kupić kolejne 27 krów mlecznych, aby spożywały
większe ilości paszy. Teraz mam 103 krów mlecznych, a nawet konieczne jest kolej ne dokupienie.
Ponadto, każda z 76 krów, które miałem wcześniej, jak i nowe krow y dużo chętniej jedzą. Stado, które obecnie składa
się z 103 krów daje rocznie 9500 l mleka na krowę. Od tego czasu, używam 90-95% Aqua Lyros gnojowicy
(śmierdzi znacznie mniej niż gnojów ka wykorzystywana wcześniej) jako naturalny naw óz plus kilka uzupełniających
chemicznych nawozów. Chociaż moje stado krów powiększyło się o ponad jedną trzecią od 1999 r oku i pomimo większej
godzinnej staw ki weter ynar yjnej, koszty te są obecnie ponad 15% niższe niż w przypadku byłego stada z 76 krów.
W 2004 r. czynnik kosztow y dla służb weterynaryjnych na krowę w ynosił 62,7% zysków z każdej krow y w stadzie
5 lat temu. Roczna produkcja mleka całego stada, w ynosiła 76 x 8.000 l = 608.000, a teraz 103 x 9.500 = 978.500
(odpowiednio 60,9%) na stałe. Zmiana na aktywator wody kosztowała mnie jednorazową inwestycję.
Mleczarnia umieściła wszystkich rolników w naszym regionie do kategorii 1A. to znaczy, że każdy rolnik otrzyma
tyle samo pieniędzy za litr mleka, chociaż mleko produkowanego przez moje krowy smakuje znacznie lepiej,
w skrócie: to smakuje jak mleko Aqua Lyros.
Zgadzam się na opublikowanie moich doświadczeń
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