Брой 3, април 2009

Скъпи приятели,
В БРОЯ:








Живата и мъртвата вода
Златната вода
Как да пестим водата
Няколко полезни съвета
Научно доказателство
Вдъхновения
За Душата

С този брой приключваме темата за ВОДАТА. Следващият брой ще е
посветен на ЗЕМЯТА и ще съдържа наистина интересни материали.
Всеки, които иска да каже нещо или е вдъхновен да сподели своите
мисли по предстоящата или друга тема с нас, може да ни пише на
osazavane@gmail.com. Ако имате интересни снимки, които
асоциирате със Земята ще се радваме да ги споделим от ваше име с
всичките ни читатели.

Живата и мъртвата вода
Нина Косева
Преди да изложа някои факти, свързани с активираната
вода (можете да прочетете повече в книгата на Петрас
Шибилскис “Активирана и сребърна вода”, от която са и
материалите по-долу), бих искала да споделя усещането
си, че промяната отвътре е най-мощният активатор.
Водата (или която и да е друга възможност за лечение), е
само помощник по пътя. Важна е личната ни промяна,
преориентацията на ценностите ни, подреждането на
приоритетите ни. Оттам нататък всяко допълнително
средство е мощен, поддържащ процеса на себеизцеление
фактор. Ако просто зареждаме вода, но същността ни спи
за енергията на думите, които влагаме, ще имаме само
Снимка: Теменуга Стайкова
частичен прогрес. Ако разчитаме единствено на водата, а приспим съзнателното

си участие, не би следвало да очакваме много. Възможно е на физическо ниво да
се излекуваме дори при това положение, но резултатите няма да са трайни.
Нека пием жива вода от центъра на съществото си. Когато застанем в Себе си –
тихи и неуязвими, сами се превръщаме в животворен извор. Всеки от нас познава
описаното състояние, защото то е прасъщността ни, прасредата ни, нашето
замъглено от неведение настояще, нашето сигурно бъдеще. Бентовете, които
стоят пред свободното ни движение, са само временни и не заслужават
прекалено внимание. Свободни сме да се концентрираме върху силата си.
Активираната вода е наричана още “жива” и “мъртва”, получавана чрез електролиза процес, при който водата придобива съвършено нови свойства и се превръща в
ефективно и екологично чисто средство за профилактика при редица болести. Областите
на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, въпреки че тя не е
панацея за всички болести.

Снимка: Теменуга Стайкова

Активираната вода е изобретена от колектив учени, работещи в Ташкентския НИИ, под
ръководството на доктора на науките, академик С. Алехин.
Задачата, поставена на учените, била да се намери нов състав на емулсията, която да се
използува при сондажните работи при търсене на нефт и газ. Отдавна е известно, че
електролизата на водата е химическа реакция за разлагането й на положителни
водородни йони и отрицателни хидроксилни групи чрез пропускане на постоянен ток през
нея. В процеса на електролизата, водата около положителния електрод (анода)
придобива киселинни свойства, а около отрицателния (катода) – алкални свойства.
Поради смесването на водата обаче тя винаги остава неутрална.
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В процеса на изследванията в химическата лаборатория на института, чийто ръководител
бил академик В. Бахир, между електродите била закрепена диафрагма, която пропуска
йоните, но не и молекулите и не позволява да се смесва водата в двете части на съда. В
резултат на електролизата, с течение на времето водата в двете части на съда
придобивала нови свойства - в частта на анода ставала киселинна и се зареждала с
положителен заряд, а в частта на катода – алкална, мека и с отрицателен заряд. Този
заряд се нарича окислително-възстановителен потенциал.
Когато в алкалната вода учените разтворили глина, забелязали, че дълго време
последната не се утаява на дъното, а плува във водата. Това била и търсената нова
емулсия. Работниците на сондажите, които използували алкалната вода за миене,
забелязали, че раните и драскотините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала
екземата. По късно хирургът професор М. Касимов изпробвал киселинната вода за
стерилизация на хирургически инструменти, а алкалната – при лекуване на
следоперационни рани. Резултатите били положителни. Учените от института изпитали
действието на активираната вода върху растящия на територията на института памук и
отбелязали стимулиращото действие на алкалната вода и бактерицидното действие на
киселинната.
Бързото зарастване на раните, действието върху памука, дезинфекциращото действие,
напомняяли на мотивите от приказките за “живата” и “мъртвата” вода и хората
започнали да наричат активираната вода по-просто и понятно: киселинната – мъртва, а
алкалната – жива.
Важно е да отбележим, че активираната вода помага в голям процент от случаите, но не е
регистрирана вреда, която да причинява тя. Един от изобретателите на активатор за вода,
излекувал за няколко дена рана на сина си, която не минавала с месеци, а себе си
излекувал от аденом на простатната жлеза и избегнал предстоящата операция.
Вече съществуват методики за използуването на активирана вода не само за лечебни
цели, но и в хранителната промишленост, селското стопанство, животновъдството и
птицевъдството, строителството.
Активирана вода може да се приготви с битовия електролизер PTV - компактен, лек и
електробезопасен прибор, с чиято помощ за 25-30 минути се получават 1,4 литра.
Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и
характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо
средство.
Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното
налягане, успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно
изплакване на устната кухина с нея след ядене, разтваря зъбния камък, спира
кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира
много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти,
плодове, зеленчуци, дори помещения и почва.
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Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни
заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко
рекламирания pH=5,5, която да се използува за миене вместо скъпоструващи препарати.
Мъртвата вода е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва
действието й. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата си 2-3
седмици.
Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален
вкус, много мека. След реакцията утайките падат на дъното и водата става прозрачна.
Колкото по-лошо е нейното качество, толкова повече утайки се образуват, като в
последните се концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. Така се постига
и допълнителен ефект – смекчаване и пречистване на водата.
Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните
процеси в организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната,
ускорява обмяната на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя
бързо лекува различни рани, от драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха
и дванадесетопръстника.
Живата вода освежава увяхналите цветя и след това те дълго запазват свежестта си.
Семената, киснати в жива вода, преди да бъдат посяти, покълват по-бързо, а при
периодично поливане с жива вода дават по-добра реколта.
Освен алкалните свойства, живата вода е
заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9
волта. Тя губи свойствата си по-бързо,
отколкото мъртвата вода, за около седмица,
при условие, че се съхранява в плътно
затворени съдове.
Добре е да помните, че активираната вода не
бива да се съхранява в хладилник.
Изследванията показват, че при охлаждане
времето за съхранение почти не се увеличава.
При кипване тя губи свойствата си много
бързо.
Не се препоръчва да се приготвя активирана
вода за запас. По-добре винаги да се
използува свежо приготвена, а с останалото
от нея да се поливат цветята например.
Снимка: Теменуга Стайкова
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Златната
вода

Снимка: Калина Богданова

Металите са били използвани за лечение от незапомнени времена. И златото е било едно
от първите. За това се споменава в древните писмени паметници на Шумер, Египет,
Индия, Китай…

Основно два са били начините за употреба: или във вид на прах вътрешно, или във вид на
пластини върху болното или поразено място. Древните са смятали, че, приемайки злато,
човек започва да прилича на него – той става благороден, красив, устойчив към външни
влияния.
В природната медицина днес златото се използва като помощно средство към основните
видове терапия. Смята се, че златото:






Удължава живота
Лекува отравяния
Възбужда и усилва енергетиката. /По тази причина е противопоказано за
хипертоници./
Подобрява паметта и изостря ума
Укрепва сърдечния мускул, повишава работоспособността и издръжливостта
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За нормализиране на сърдечно-съдовата система и работата на главния мозък се пие
„златна вода“. За тази цел се взима чисто златно украшение без камъни и се слага в
емайлиран съд, налят с две чаши вода. Водата завира и кипи, докато стане наполовина.
След изстиване се приема по 1 чаена лъжичка 3 пъти на ден.
За същата цел помага и носенето на златно колие, което добре повлиява и аритмията.
Златото помага и при болно гърло. За целта в устата се държи златен пръстен,
предварително измит във вода и завързан с конец, за да не бъде глътнат. Конецът се
държи в ръка.

Може да се окаже, че златото не е вашият метал. Познава се по това, че при носенето на
златни украшения кожата се изрива. В такъв случай златото не се употребява под
никакаква форма и за лечение.

Използвайте
здравия разум, за
да пестите повече
вода
Луиз Хей: „Живот! По пътя на изцелението”
Сладката вода на планетата Земя застрашително
намалява. На много места по света са достигнати
критични нива на недостиг на прясна вода. Една от
Снимка: Теменуга Стайкова
причините е все по-многобройното население на Земята. Друга е покачването на
стандарта на населението в много южноамерикански и азиатски държави, повишената
консумацията и респективно новите производства, които използват все повече и повече
водни ресурси.
Съчетано с търсенето на евтина работна ръка, често на места с недостиг на вода,
свръхконсумацията увеличава допълнително недостига на прясна вода. Климатичните
промени са друг важен фактор в този процес.
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Проучване на "Голдман сакс" показва, че потреблението на вода в световен мащаб се
удвоява на всеки 20 години, което противоречи на принципите на устойчивото развитие.
Ето защо темата за пестенето на водата ще става все по-актуална.
В своята книга „Живот! По пътя на изцелението” Луиз Хей предлага няколко практични
съвета как да пестим безценния ни воден ресурс.

1.

Ако можете, използвайте 2 пъти всяка капка вода. Не я оставяйте да се
стича в канала. Съберете я и я използвайте повторно.

2.
3.
4.

Мийте в купа зеленчуците за салата. Използвайте водата за поливане.

5.

Дайте ваканция на миялната машина и както някога, мийте съдовете
ръчно. Ще спестите вода и електричество. В едната част на умивалника
мийте, в другата плакнете. Непременно запазете водата от плакненето.

6.

Водата от вазата с цветята може да се използва за стайните растения.
(Те я обожават – пълна е с хранителни вещества).

7.

Когато си миете зъбите или лицето, сложете в мивката купа и съберете
водата за растенията в градината (или за стайните цветя).

8.

Аз държа една-две големи кофи до вратата на кухнята и друга до
вратата на банята и когато имам вода, която в момента не ми трябва, я
запазвам – от миене на чинии, от къпане, плакнене и т.н.

9.

Намерете си резервоар за тоалетната или си направете от 2 плика един
в друг, пълни с вода и вързани здраво. В Санта Барбара, където отдавна
има проблеми с недостига на водата, пословицата казва: „Ако е жълто,
остави го. Ако е кафяво, отмий го”. Иначе казано, не е нужно да
промивате тоалетната след всяко използване.

10.

Пестете водата и когато сте под душа. Намокрете се, спрете водата,
докато се насапунисате, после се изплакнете бързо.

11.

Сложете плоска запушалка на ваната и събирайте водата. Прехвърлете
я в кофа и я използвайте за растенията.

12.

Може би не сте свикнали така, но спокойно може да се къпете в
десетина сантиметра вода. Събирайте я и я използвайте в градината.
Дори да си нямате градина, всеки ден изнасяйте една кофа и спасете
някое дърво между блоковете. Осиновете едно дълво и го поливайте
редовно с водата, която иначе бихте оставили да изтече в канала.

13.

Не забравяйте да напълните докрай миялната машина, преди да я
включите.

14.

Прикачете резервоар към водостока, за да събирате дъждовната вода,
когато все пак завали.

15.

Обърнете внимание на „отпадъчната вода”, която рециклирате.
Помолете водопроводчик да пригоди водопровода ви така, че водата
от кухнята, банята и миялната машина да отиват в градината.

Когато сменяте водата на кучето, полейте със старата някое растение.
Употребявайте биоразграждаеми, нетоксични сапуни и почистващи
препарати, така че да можете да използвате водата за растенията, без
да им навредите.

7

16.

Приобщете и децата. Обявете състезание в семейството. Вижте кой ще
спести най-много вода за един ден.

17.

Покрийте растенията в градината, които поливате, за да се задоволяват
с по-малко вода.

Помнете също така, че на много места по земята още носят вода в кофи от кладенци за
цялото домакинство. Колкото и да ви е трудно сега да се ограничите, бъдете благодарни
за удобството водата да се лее в живота ви. Благославяйте я с любов винаги, когато я
използвате.
Бъдете благодарни за всичко, което имате.

Няколко
полезни
съвета
Даниела Събева
Чешмяната вода съдържа
много остатъчни йони на
хлора, както и тежки метали.
Тя се вкиселява в нашите
клетки, а в кисела среда
Снимка: Ивелина Косева
виреят вируси, бактерии, туморни клетки. Човешкият организъм е принуден да използва
4-5 пъти повече енергия, за да си преобразува чешмяната вода в субстанция, годна за
употреба. Нашите клетки имат нужда от вода и то качествена, която се усвоява.
Жлъчните камъни, бъбречните камъни се дължат на кристализация, възникнала в
преситен разтвор. Колкото повече вода пием, толкова телесните течности са поразредени
и
съответно
рискът
от
кристализация
е
по-малък.
Водата разрежда отровите, попадали в организма ни и спомага за изхвърлянето им,
промива пикочните пътища и намалява риска от бактериалното им инфектиране.
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Имаме ли избор тогава? На градския човек, свикнал с удобството винаги да има чешмяна
вода под ръка, наистина не му е лесно. Както показват изследванията, изворните и
кладенчовите води в повечето големи населени места са силно замърсени. Предлаганите
в търговската мрежа бутилирани в ПВЦ опаковки трапезни води, престояли повече от 2
месеца, също губят своите природни качества.
Ние ви предлагаме няколко прости за приложение идеи, за да не губим връзка с
„истинската” вода:
• Общувайте колкото можете повече с жива, природна вода.
• Не се щадете, ако трябва да попътувате, за да се снабдите с чиста изворна вода за
пиене.
• За да съхраните такава вода по-дълго време чиста, добавете в нея малко сребърна вода
(10 г на 10 литра).
• Съхранявайте водата в стъклени или керамични съдове.
• Когато нямате възможност да се снабдите с изворна вода, филтрирайте по възможност
чешмяната, за да я пречистите от вредни примеси. (Сменяйте филтрите навреме и не
забравяйте, че те пречистват водата от механични примеси, но не могат да неутрализират
хлора и да й върнат енергията на природата).
• Сменяйте на всеки 3 месеца водите, които пиете.
• Редувайте изворни с минерални.
• Месеците за чистене на организма и за пиене на по-големи количества минерална вода
са само три в годината – април, август и декември. Непрекъснатото пиене на минерални
води не е полезно!
• Когато си наливате минерални води непосредствено от извора, прелейте ги няколко
пъти от един съд в друг, за да се освободи водата от радона, който се съдържа в нея.
Радиацията в умерени дози е лечебна, но натрупана в по-големи количества може да ви
разруши.
• Употребата на структурирана и жива изворна вода цялостно подобрява жизнения ви
тонус и ви връща към нормален ритъм на живот.
• Направете си 2 шишета с надпис и картинка – едно за работното място и друго за колата
(или автобуса) и ги изпивайте всеки ден. За детето си може да направите шише със
залепени върху него сърце, слънце, звезда, делфини и да му разкажете за кристалите.
• Разкажете на 1 човек за паметта на водата и кристалите и се опитайте да сте
убедителен/а и да го вдъхновите и той да го направи. Още по-добре е да му направите
бутилката и да му я подарите.
• Направете си (изрежете си) няколко цветни сърца и напишете върху тях „любов”,
„здраве”, „благодарност”, „сила”, „смелост” и ги дръжте под ръка (в портфейла си
например). Така можете да сте полезни на всеки, който види вашата бутилка и прояви
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интерес. Разкажете на интересуващия се за паметта на водата и кристалите и му
подарете сърце. Може да сте сигурни, че ще го залепи. Следващият път, когато го видите,
го попитайте пие ли от водата и му подарете още 1 сърце, като го помолите той от своя
страна да го даде на някой друг.
• Не замърсявайте природните водни източници! Не забравяйте, че няколко грама
моторно масло замърсяват стотици литри вода. Не забравяйте и мъдрата поговорка – „Не
плюй в кладенеца, от който си пил вода, защото пак може да ти се наложи да преклониш
пред него глава...”

Научно
Екип от руски физици
смая
света
със
сензационни открития
ПРЕКРЪСТВАНЕТО
И
МОЛИТВАТА
“ОТЧЕ
НАШ”
УБИВАТ
МИКРОБИ
Божият знак успява да
промени
дори
и
оптичните свойства на
водата

Снимка: Здравко Димитров

Учените доказаха опитно, че кръстният знак убива микроби и променя оптичните свойства
на водата. За сензационното откритие съобщава руският вестник “Живот”.
Изследванията са направени в лаборатория за медико-биологични технологии в
промишлената и морската медицина в Петербург.
“Потвърдихме, че древният обичай да се прекръства храната и питието на трапезата има
дълбок мистичен смисъл с практическа полза – храната се очиства буквално за миг и това
чудо се случва всеки ден”, разказва физикът Ангелина Малаховская. Изследванията на
силата на кръстния знак Малаховская и нейният екип провеждат почти 10 години. Сериите
експерименти потвърждават едно и също – налице е научен феномен. При опитите са
открити уникални бактерицидни свойства, които се проявяват във водата при нейното
освещаване с молитва и кръстен знак. При изследванията е намерено и ново, досега
неизвестно свойство на Божието Слово да преобразява структурата на водата – нейната
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оптична плътност се повишава в късата ултравиолетова област на спектъра. Самата
възможност за провеждането на тези изследвания е цяло чудо за Ангелина Малаховская и
нейните колеги от Петербург – проектът нито е финансиран, нито влиза в програмата за
научни изследвания. Учените обаче се справят с огромния обем работа безвъзмездно –
само за дадат възможност на хората да усетят целителната сила на Бога.
Физиците проверяват действието на молитвата “Отче наш” и кръстния знак върху
патогенните бактерии. За изследване са взети проби на води от различни кладенци, реки и
езера. Всички проби съдържат златист стафилокок. След прочитането на молитвата “Отче
наш” и прекръстването на пробата, се оказва, че количеството вредни бактерии намалява
7, 10, 100 и даже над 1000 пъти!
Благотворното влияние на молитвата и кръстния знак се отразяват върху всички
участници в експеримента – при тях се стабилизира кръвното налягане, подобряват се и
кръвните показатели. Интересното е, че при хипотониците кръвното се повишава, а при
хипертониците се понижава. Експериментът показва и още една особеност – когато
участникът не е толкова съсредоточен или дори е небрежен при осеняването с кръстен
знак (средата на челото, центърът на слънчевия сплит, ямките на дясното и лявото рамо),
положителният резултат от въздействието намалява или дори съвсем отсъства.
Според Ангелина Малаховская, при промяната в оптичната плътност на водата тя се
насища със светлина. Човешкото око, естествено, не може да долови тези изменения в
структурата на водата, но спектрографът дава обективна оценка на явлението. Интересен
е резултатът при осеняване на водата с кръстен знак от човек, приел свето Кръщение, но
невярващ и не носещ кръстче. Оказва се, че водата “различава” даже степени на вярата –
оптическата й плътност се променя едва с 10 на сто! При никакви други позиции на
пръстите на ръцете няма изменения в оптическата плътност на водата, твърдят
участниците в експеримента.
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Снимка: Валерия Малчева

Вдъхновения:
Градът на кладенците
(Из поредицата на Хорхе Букай - "Нека ти разкажа" и "Приказки за размисъл")

Градът не бил населен с хора, както всички останали градове по света. Градът бил
населен с кладенци. Кладенците се различавали помежду си не само по мястото, на което
били изкопани, но и по устието си - тоест отворът, който ги свързвал с външния свят.
Имало кладенци заможни и пищни, с гърла от мрамор и скъпоценни камъни; скромни
кладенци от тухла и дърво, и други, по-бедни, с прости дялани отверстия, които излизали
на повърхността на земята.
Общуването между обитателите на града ставало от устие на устие и новините бързо
обикаляли от единия до другия му край.
Един ден в града се появила "мода", която сигурно била родена в някое градче на човеци.
Според тази нова идея, всяко самоуважаващо се живо същество трябвало да се грижи
много повече за вътрешността, отколкото за външността си - не повърхността била важна,
а съдържанието. И така кладенците започнали да се пълнят с...предмети. Някои се
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пълнели с бижута, златни монети и скъпоценни камъни. Други, по-практични, се напълнили
с домакински електроуреди и механични апарати. Имало и такива, които заложили на
изкуството и започнали да се пълнят с книги, идеологически манифести и специализирани
списания.
Минало време.
Повечето кладенци се напълнили толкова, че не им оставало място за нищо повече.
Не всички кладенци били еднакви, така че, докато някои се примирили с положението,
други решили, че трябва да направят нещо, за да продължат да побират предмети във
вътрешността си...
На един от тях му хрумнало, че вместо да сгъсти съдържанието, може да увеличи
вместимостта си, като се разшири.
Не минало много време и други започнали да му подражават. Всички започнали да
използват голяма част от енергията си, за да се разширяват и печелят повече
пространство във вътрешността си. Един кладенец, малък и отдалечен от центъра на
града, наблюдавал как другарите му се разширявали извънмерно. Казал си, че ако
продължават да растат по същия начин, очертанията на различните кладенци щели скоро
да се слеят и всеки щял да загуби самоличността си....
Може би тази мисъл станала причина да му хрумне, че другият другият начин да увеличи
вместимостта си, бил да расте не на широчина, а на дълбочина. Да стане по-дълбок,
вместо по-широк. Скоро осъзнал, че всичко което имал в себе си, правело тази задача
невъзможна. Ако искал да бъде по-дълбок, трябвало да се изпразни от цялото си
съдържание...
В началото се уплашил от празнотата. Но след това, като видял, че няма друга
възможност, го направил.
Изпразнен от собствеността си, започнал да става по-дълбок, докато останалите
присвоявали нещата, от които се бил освободил...
Един ден нещо изненадало кладенеца, който растял навътре. Вътре, много дълбоко в
себе си...намерил вода!
Дотогава никой кладенец не бил намирал вода. Кладенецът преодолял изненадата си и
започнал да си играе с водата на дъното - мокрел стените си, пръскал устието си, и накрая
извадил водата на повърхността.
Дъждът бил единственият, който понякога напоявал града, но той впрочем се оказвал
доста оскъден. И така почвата около кладенеца, съживана от вода, започнала да се
пробужда...
Семената в недрата покълнали и се превърнали в трева, в детелини, цветя и крехки
стъбълца, които по-късно станали дървета...
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Животът избликнал в цветове около отдалечения кладенец, когото започнали да наричат
Оазиса. Всички го питали как е успял да постигне това чудо.
- Не е никакво чудо - отвръщал Оазисът - Трябва да се търси вътре, в дълбочина.
Мнозина пожелали да последват примера му, но се отказали от тази идея, когато
разбрали, че за да бъдат по-дълбоки, трябвало да се изпразнят. Продължили да се
разширяват все повече, за да се пълнят с нови и нови неща...
В другия край друг кладенец решил да поеме риска да се изпразни...
И също започнал да става по-дълбок...
И също стигнал до вода....
И също напръскал наоколо и станал втори зелен Оазис в града...
- Какво ще правиш като свърши водата? - питали го.
- Не знам какво ще правя - отговарял - Но засега, колкото повече вода вадя, толкова
повече извира.
Минали няколко месеца преди голямото откритие - един ден, съвсем случайно двата
кладенеца открили, че водата която всеки от тях намерил на дъното си, е една и съща...
Че подземната вода, която минавала през единия, напоявала дълбините на другия.
Осъзнали, че пред тях се откривал нов живот - не само можели да общуват от устие на
устие, на повърхността както всички останали, но чрез търсенето си познали нов и таен
начин да контактуват.
Така открили дълбокото общуване, до което стигат само онези, които имат смелостта да
се изпразнят от съдържанието и да търсят в дълбините на съществото си всичко, което
имат да дадат...

Снимка: Здравко Димитров
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За Душата
Публикуваме отново книгите на водна тематика, които можете да закупите с отстъпка
чрез нас. Необходимо е само да ни изпратите името и автора на книгата, адрес на който
желаете да я/ги получите, вашите имена и телефон за обратна връзка. Доставката ще
бъде при вас на втория работен ден след деня, в който сте направили поръчката. За сега
сме в състояние да приемаме заявки само за гр. София. Те ще извършват от
специализирана куриерска фирма, като стойността на доставката е 1,00 лв. Книгата се
заплаща на самият куриер.

Тайните послания на водата - Масару Емото
Корична цена - 10.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.00 лв.
Крайна цена - 9.00 лв

Водни кристали - оракул - Масару Емото
Корична цена - 22.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 2.20 лв.
Крайна цена - 19.80 лв.

Космическата тайна на водата - Борис Бурдикин
Корична цена - 9.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 0.90 лв.
Крайна цена - 8.10 лв.
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Водата на дълголетието - Николай Друзяк
Корична цена - 9.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 0.90 лв.
Крайна цена - 8.10 лв.

Духът на водата - Лорънс Елиърд
Корична цена - 12.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.20 лв.
Крайна цена - 10.80 лв.

Ти не си болен, а просто си жаден - Д-р Ф. Батманджелидж
Корична цена - 12.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.20 лв.
Крайна цена - 10.80 лв.

Водата лекува, лекарствата убиват - Д-р Батманжелидж
Корична цена - 12.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.20 лв.
Крайна цена - 10.80 лв.

Водата – шокиращата истина, която може да спаси живота ви –
Пол и Патриша Брег
Корична цена - 10.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.00 лв.
Крайна цена - 9.00 лв.
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Чудото на гладуването - Пол и Патриша Брег
Корична цена - 14.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.40 лв.
Крайна цена - 12.60 лв.

Благодарим за вниманието!
Теменуга Стайкова – Теджомая
Нина Косева - Парватимудра
Даниела Събева
Калина Богданова
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