
ŽIVÁ VODA 

PROMETHEUS 
V oda je základ života. Naše těla jsou z více jak 80% tvořena vodou. Ve 

škole jsme se učili, že voda na zemi přišla z vesmíru, a pak se děly 
všechny ty zázraky spojené se vznikem života. Možná je to všechno 

pravda a možná také ne, jde o to kdo věří, že jsme se ve škole měli dozvědět 
pravdu a nebo naopak.


Jeden fakt je, ale dnes více než jasný. 
Voda nepřišla z vesmíru, ale z nitra 
naš í země . Dnes j iž “vědecky” 
dokázaným faktem je, že v útrobách 
Země je víc než 3x více vody než ve 
v š e c h s v ě t o v ý c h o c e á n e c h 
dohromady.


Faktem také je, že v nitru planety je 
voda , k te rá j e mnohonásobně 
kvalitnější než na povrchu. Můžeme 
polemizovat o tom, proč tomu tak je, 
ale nic to nezmění na faktu, že dnes 
vě tš i na svě tové popu lace p i j e 
znehodnocenou, dá se říci mrtvou 
vodu. Pokud k tomuto tv rzen í 
přidáme také známý fakt, že kvalitní 
voda se správným povrchovým 
napětím, správným PH a kvalitní 
hexagonální mřížkou, je absolutně 
nejlepší antioxidant, tak objevíme 
d a l š í p ř í č i n u v y s o k é ú r o v n ě 
c i v i l i z ačn í c h c h o ro b u l i d s k é 
populace.


Vš ichn i v íme, že kva l i tn í vodu 
získáme u pramenů nebo studánek, 
které se ještě zachovaly v našich 
lesích. Jezdí tam zástupy lidí a 
čerpají si vodu, která je chutná a 
pokud  pomoci ní uvaří jídlo, tak má 
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jídlo výrazně lepší chuť. Pokud do této vody namočí zeleninu, tak se stane 
zázrak, a z ovadlé zeleniny se stane zelenina čerstvá. Jak je to všechno 
možné?


Jak dokázal japonský věděc Dr. Masaru Emoto, voda velmi rychle reaguje 
dokonce na emoční rozpoložení člověka a na prostředí, které jí obklopuje. 
Voda přijímá vibrace a energie z okolního prostředí a pamatuje si je. Pokud se 
tedy zamyslíme nad faktem, kudy voda, která nám teče doma z kohoutku nebo 
voda, kterou jsme si přinesli v PET láhvi z obchodu prošla, tak nám musí být 
jasné, že mnoho kvalitních energií cestou nepotkala. Pokud k tomu přidáme 

ještě chemický proces čištění, který je dnes “normální”, tak toto vše je více než 
odpovědí proč lidé, kteří přemýšlí, si pro vodu, kterou pijí, jezdí do lesa :0)).


Řada lidí si řekne, co máme tedy dělat. Prameny jsou daleko a to nejlepší co 
mohu udělat je si koupit kojeneckou vodu v obchodu a doufat, že nebyla 
dlouho vystavena slunci v plastikové láhvi. Jaké tedy může být řešení?


Řešením této situace je následující. Stejně rychle jak voda přijímá negativní, 
tedy pro organismus škodlivé vibrace a energie, tak stejně rychle je schopná 
změnit svou strukturu a vlastnosti opačným směrem. 


Cílem úpravy vody pomocí technologie PROMETHEUS je obnovit vlastnosti 
vody přirozenou cestou a to prakticky stejným způsobem, kterým se voda čistí 
a energetizuje při vyvěrání ze země. 
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Tento proces je založen čistě na principu proudění vody skrze soustavu kuliček 
z křemičitého skla. Díky specifickému seskupení kuliček různých velikostí 
vzniká tzv. torzní pole, které svým vířivým efektem nasává energii z okolního 
prostoru a tím navrací vodě specifické vlastnosti pramenité vody. Díky velkému 
zrychlení vody po oblých rovinách bez ostrých hran, je efektivně zvyšováno 
povrchové napětí a normalizováno PH upravené vody. 


Důležitým faktem je, že díky koncentraci energie a vibrací křemíku, jsou 
pozitivně ovlivněny všechny prvky, které jsou přítomny ve zdrojové vodě. 
Technologie mění charakter obsažených prvků z anorganických na organické. 
Tento fakt je pro náš organismus velmi podstatný a to z důvodu, že 
anorganické prvky se v našem organismu usazují. Oproti tomu organické prvky 
procházejí naším tělem efektivně, bez toho, aby se usadily a zvyšovaly toxicitu 
našeho těla. Organické prvky, které tělo potřebuje z vody získat jsou díky 
nižšímu povrchovému napětí vody mnohem lépe vstřebatelné. Takto upravená 
voda je tedy velmi silným antioxidantem, který přirozeně detoxikuje náš 
organismus.


 Živá příroda a buňky živých organizmů vytvářejí podobnou strukturu jako má 
uspořádaná / strukturovaná voda. V jejím okolí je vírové elektrické pole, které 
má významný pozitivní vliv na všechny živé organizmy. Zkušenost ukazuje, že 
harmonizace (spinová uspořádanost) molekul a energie atomů vody významně 
ovlivňuje „správnou“ funkci buněk lidského organizmu a jejich ochranu před 
ovlivněním toxiny a infekcemi. Spinová uspořádanost molekul má velký 
význam při dostatečné hladině energie atomů. Takto uspořádané molekuly 
vody mají silný harmonizační účinek.


Uspořádaná struktura vody - praxe 
Technologie PROMETHEUS působí na molekulární strukturu vody, které 
předává informaci ve formě vibrací. Po této energetické úpravě a uspořádání 
vnitřní struktury se vodě vrací síla a vitalita přírodních pramenů, kterou ztratila 
př i průmyslovém zpracování v úpravnách vody rozbitím původních 
molekulárních struktur pomocí lopatek čerpadel, vystavení vysokému tlaku v 
potrubí a dalším radiačním a energo-informačním vlivům. Technologie 
PROMETHEUS vodě „vymaže z paměti“ všechny negativní „zážitky“ a voda 
opět začne plně přijímat energie ze Země a hvězd a opět se stane 
životodárnou tekutinou, jako by právě vytryskla z horského pramene, i když je 
napuštěna z městského vodovodu v paneláku.  
Díky pozměněné struktuře se voda jeví jako chutnější, je měkčí a vykazuje 
celou řadu dalších pozoruhodných vlastností, například nižší povrchové napětí, 
čehož s výhodou využívají malíři pokojů či polygrafický průmysl, kteří oceňují 
vyšší přilnavost barev. Voda se také vyznačuje vysokou mikrobiologickou 
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stabilitou, tolik potřebnou pro potravinářské výrobky, proto je oblast použití 
nabízených technologií tak neskutečně široká. 


Rostliny zalévané vodou s uspořádanou strukturou jsou zdravější a silnější, 
jsou chutnější a dosahují vyšších hektarových výnosů. Pokud má zvíře 
možnost volby - a to i včela za letu - vždy si vybere strukturovanou vodu, 
vypije jí více, protože mnohem více chutná. Veterináři shodně potvrzují, že 
zvířata, která pijí strukturovanou vodu, potřebují daleko méně veterinární péče 
a lépe prospívají. 


Eliminace vlivu chloru vede k tomu, že přestanou pálit oči a svědět pokožka.


V strukturované vodě se nevytváří vodní kámen. 


Řešení se dá použít i pro koupací jezírka a biotopy s tím rozdílem, že proti 
řasám bojujeme nepřímo – voda se oživí, takže řasy více rostou, ale o to dříve 
se spotřebují živiny a s úmrtím řas se voda šokově vyčistí. 


Výrobky s použitím strukturované vody si ponechávají mnohem větší vlhkost a 
kyprost a dají se déle skladovat. 


Vyváženost a poměr chutí jsou u výrobků lepší. 


Uvařená káva je chutnější, víno jemnější.      


Strukturovaná voda mnohem lépe proniká do buněk i mezibuněčného prostoru, 
kde lépe zajišťuje jejich výživu a mnohem lépe odplavuje škodliviny, což se 
projevuje na zvláčnění pokožky a pomalejším stárnutím.


Strukturovaná voda rozpouští staré usazeniny např. v otopných nebo 
vodovodních systémech. 
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Ochranná funkce vody v lidském těle: 
• chrání okolí kloubů, míchu a mozek


• poskytuje ideální podmínky pro tvorbu enzymů, pro život buněk, obohacuje 
organismus o důležité minerály a o stopové prvky


• vytváří v těle harmonii, dodává energii a svěžest


• působí v těle jako transportér pro přenos živin, odpadních látek, elektrolytů a 
hormonů


• je zdrojem mikroživin pro trávicí systémy, které vyživují a udržují chod 
lidského těla


• je nutnou podmínkou pro tvorbu a aktivaci trávicích endogenních enzymů v 
celém trávicím systému od ústní dutiny až po konec sestupného trakčníku 
tlustého střeva


• je důležitým prvkem při termoregulaci našeho těla


• posiluje lymfatický systém, kdy lymfa vynáší z těla škodlivé látky


• naředí do přirozeného pH žaludeční šťávy a "připraví" enzymy, včetně 
hormonu inzulínu


• detoxikuje močový systém


• detoxikuje a aktivuje nervový systém a mozek


• vyplavuje většinu toxických látek nalézajících se v organismu, především z 
ledvin, jater a ze střev a tím se zmenšuje obtížnost trávení následně 
zkonzumované potravy


• má důležitou roli při přenosu informací, protože i voda má paměť


ŽIVÁ VODA princip  
Jak je uvedeno v úvodu jedná se o zařízení, které je složené ze soustavy kuliček z 
křemičitého skla, které jsou speciálně uspořádané ve válci (vodovodní trubce). 


K strukturování a úpravě vody dochází průtokem vody zařízením.


Instalace zařízení je velmi jednoduchá. Zařízení se vloží do vodovodního potrubí ve 
svislé poloze, která nejlépe vyhovuje principu fungování.
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Zařízení lze umístit na vodní přívod domu nebo provozu. V bytových instalacích se 
umísťuje na přívod studené vody. Teplá voda, v okamžiku mísení, přebírá vlastnosti 
strukturované studené vody.


Zařízení je 200 mm vysoké a 130 mm v průměru. Je tedy možné jej umístit do 
libovolné vodní šachty. Instalace se provádí na vodovodní potrubí nebo na přilehlou 
stěnu, kde se pomocí 3/4 palcových vodovodních trubek vsadí do vodovodního 
řádu.


Vzhledem k tomu, že zařízení pracuje nezávisle na zdroji jakékoli energie a obsahuje 
pouze skleněné kuličky, které jsou umístěny ve schváleném typu vodovodního 
potrubí, nejsou potřeba žádná schvalovací řízení před nasazením zařízení do 
provozu.


Martin Vimr


Kontakt:


Lena Amoris

+420 604 477 774


lena.amoris@email.cz


R E S O N A N C E  P O W E R 

Kodaňská 649/20, 101 00 Praha 10 Vršovice


IČO: 02992922
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