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...µε την ενέργεια της Φύσης

Ζωντανό Νερό
Το θαύµα της Φύσης !
Τι σηµαίνει «ζωντανό νερό» ;
Τι σηµαίνει «νεκρό» νερό;
Είναι λύση τα εµφιαλωµένα ;
Είναι λύση ο καθαρισµός του νερού;
Τι σηµαίνει ότι το νερό έχει µνήµη;
Το θέµα της ενέργειας και ζωτικότητας του νερού !
Η λύση : Πεντακάθαρο και ζωντανό
νερό !
Είναι πλέον γνωστό ότι το νερό που
φθάνει στις βρύσες µας περιέχει διάφορους ρυπαντές, όπως χλώριο, βαρέα
µέταλλα, µόλυβδο, χαλκό, αµίαντο, φαρµακευτικά κατάλοιπα, υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων, νιτρικά κλπ. Το πόσο
επικίνδυνες είναι οι ουσίες αυτές για
τον οργανισµό µας έχει αναλυθεί και τεκµηριωθεί επαρκώς.
Το νερό που φθάνει στις βρύσες µας είναι όµως και ενεργειακά «νεκρό»! Πολλοί ερευνητές µε πρωτοπόρο τον Αυστριακό ερευνητή Βίκτωρ Σαουµπέγκερ απέδειξαν την αξία του
«ζωντανού νερού» για την υγεία του ανθρώπινου οργανισµού.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Ανανέωση της σύµβασης για την απορρύπανση της
λίµνης Lac de Sapins στη Γαλλία µε την τεχνολογία
Plocher
Η λίµνη “Lac des Sapins“ είναι µια τεχνητή λίµνη που βρίσκεται 65 χλµ
βορειοανατολικά της Λυών, κοντά στη γαλλική περιοχή κρασιών Beaujolais. Έχει
µέγεθος περίπου 40 εκτάρια, βάθος 12 µέτρα και χρησιµοποιείται κυρίως για λόγους
αναψυχής.
Το βασικό της πρόβληµα ήταν η υπερλίπανση από τις γειτνιάζουσες γεωργικές
καλλιέργειες και ιδιαίτερα η εµφάνιση κυανών φυκιών (κυανοβακτήρια). Επίσης οι
δυο βασικοί ποταµοί Rins και Melard που εισρέουν στη λίµνη είναι βακτηριολογικά
µολυσµένοι.
Την άνοιξη του 2005 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα Leader+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
σκοπό την απορρύπανση της λίµνης µε την τεχνολογία Plocher.
(Συνέχεια στην σελ. 6)

Ο Ronald Plocher µιλάει για τον εαυτό του…
Πολλοί φίλοι µας έχουν κατά καιρούς ζητήσει να γράψουµε λίγα λόγια για τη ζωή και
το έργο του 65χρονου Γερµανού µηχανικού-εφευρέτη Roland Plocher.
Καλύτερα όµως να µιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ακολουθεί το κείµενο µε το οποίο
προλόγισε το βιβλίο “Τhe Plocher Energy System Impulse to change perspectives” του
εκδοτικού οίκου Bio-Energetik Verlag (Το ενεργειακό σύστηµα Plocher – Ένας παλµός
για να αλλάξουµε προοπτικές)
(Συνέχεια στη σελ 2)

Editorial
από τον Νίκο Παπαντώνη,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό E.M.Π.
Αγαπητοί φίλοι, έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια
από τότε που ξεκινήσαµε την επίπονη αλλά και συναρπαστική προσπάθεια, να διαδώσουµε στην Ελλάδα τα ενεργειακά προϊόντα Plocher.
Στο διάστηµα αυτό η ανταπόκριση που βρήκαµε
ήταν ιδιαίτερα θετική, παρόλο που αρκετές φορές
αισθανθήκαµε σαν "ιεραπόστολοι" που διαδίδουν
νέες πρωτοποριακές ιδέες σε "ώτα µη ακουόντων".
Τελικά όµως πλήθος ανοιχτόµυαλων και ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων, όπως εσείς, άρχισαν να ανακαλύπτουν, να χρησιµοποιούν και να υποστηρίζουν
τα προϊόντα Plocher. Η φιλοσοφία και το µεγάλο εύρος της εφαρµογής των προϊόντων αυτών στην καθηµερινότητα, σάς έπεισαν ότι δεν πρόκειται απλά
για κάποια ακόµα αµφιλεγόµενα, εναλλακτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά πραγµατικά για µια νέα οπτική και ένα νέο τρόπο ζωής.
Αγαπητοί φίλοι,
Ανάµεσα µας έχουν δηµιουργηθεί σχέσεις φιλικές
πέρα από την τυπική εµπορική σχέση πελάτη-προµηθευτή. Στόχος µας είναι να διευκολύνουµε και να
προωθήσουµε την επικοινωνία και αλληλεπίδραση
ανάµεσα µας. Να δώσουµε εύκολη πρόσβαση σε
νέες πληροφορίες και γνώσεις. Να συλλέξουµε τις
εµπειρίες και αντιδράσεις σας. Αυτοί είναι και οι
στόχοι του εντύπου µας “Plocher Forum”.
Ας αναλογιστούµε για λίγο ότι για την παραγωγή
όλων αυτών των θαυµάσιων προϊόντων δεν χρησιµοποιείται κάποια συµβατική µορφή ενέργειας (ηλεκτρισµός, χηµεία, µαγνητισµός…), παρά µόνο η
Ενέργεια της Φύσης : Η κοσµική, συµπαντική ενέργεια που οι άνθρωποι έχουν βαφτίσει στο διάβα των
αιώνων µε διάφορα ονόµατα (αιθέρας, πράνα, τσι,
οργόνη…). Η ενέργεια αυτή που η σηµερινή κατεστηµένη επιστήµη αρνείται δογµατικά την ύπαρξη της,
ενώ το σύνολο των ανθρώπινων πολιτισµών την
αποδεχόταν µέχρι και τον 20ο αιώνα!
Όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το εργοστάσιο
του Plocher στη Γερµανία και είδα µια ολόκληρη
γραµµή παραγωγής χιλιάδων προϊόντων µε παγκόσµιο προορισµό, που χρησιµοποιούσε µόνο την
Ενέργεια της Φύσης (...δηλαδή το «τίποτα» της
συµαβτικής επιστήµης) σκέφτηκα αυθόρµητα ότι είµαστε στην αρχή µιας ήπιας παγκόσµιας επανάστασης, ότι τα προϊόντα Plocher είναι ο προάγγελος
µιας νέας εποχής… Μιας νέας εποχής όπου η Ενέργεια της Φύσης θα αναγνωρισθεί επίσηµα, θα µελετηθεί και θα
χρησιµοποιηθεί προς όφελος των
ανθρώπων, της κοινωνίας, της οικονοµίας και του
περιβάλλοντος. Είθε…

∆ιαβάστε ακόµη :
Roland Plocher "Ο άνθρωπός του νερού" (σελ 2)
Το σύστηµα Plocher (σελ. 3)
Ζωντανό νερό - Το Θαύµα της Φύσης (σελ. 4)
Πως ενεργοποιούµε το νερό; (σελ 5)
Η Λύση για Πεντακάθαρο και Ζωντανό νερό (σελ 5)
Plocher news (σελ 6)
Plocher ευ Ζειν (σελ 6)
Αυροφωτογράφηση Kirlian (σελ 7)
Γνώµες... (σελ 8)
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Roland Plocher
Ο άνθρωπος του νερού
Ο Ronald Plocher µιλάει για τον εαυτό του…

Πολλοί φίλοι µας έχουν κατά καιρούς ζητήσει να γράψουµε λίγα λόγια για τη
ζωή και το έργο του 65χρονου Γερµανού
µηχανικού-εφευρέτη
Roland
Plocher.
Καλύτερα όµως να µιλήσει ο ίδιος για
τον εαυτό του. Ακολουθεί το κείµενο µε
το οποίο προλόγισε το βιβλίο “Τhe
Plocher Energy System-Impulse to
change perspectives”του εκδοτικού οίκου Bio-Energetik Verlag (Το ενεργειακό σύστηµα Plocher – Ένας παλµός για
να αλλάξουµε προοπτικές) :
“…Μέχρι την ηλικία των 40 ετών δεν ενδιαφερόµουν καθόλου για το πολύπλοκο θέµα των κοσµικών ενεργειών. ∆ούλευα ως µηχανικός σε µια κατασκευαστική εταιρία.
Μερικές φορές τύχαινε να ακούω τους πελάτες µου να µιλούν σχετικά µε κοσµικές ενέργειες και παρόµοια θέµατα. Αποδεχόµουν τις
απόψεις τους επειδή µου φαίνονταν οι ίδιοι πεπεισµένοι για αυτά
που έλεγαν : έτσι όπως επέλεγα ένα κατσαβίδι 8mm αντί για 6mm,
επειδή ήµουν σίγουρος ότι το κατσαβίδι των 6mm δεν ήταν το κατάλληλο – και η διαίσθηση µου ήταν πάντα σωστή.

"...Ο στόχος µου είναι να
επαναφέρω τη φυσική τάξη εκεί όπου
έχει διαταραχτεί..."
Αναπάντεχα προβλήµατα υγείας µε οδήγησαν να ζητήσω βοήθεια
από ένα γιατρό, κάτι εντελώς σπάνιο για µένα µέχρι τότε. Ο γιατρός
µε θεράπευσε µε µαγνητική ενέργεια και το θετικό αποτέλεσµα µου
έφερε αισιοδοξία. Μελέτησα αρκετά βιβλία σχετικά µε τη θεραπεία
ασθενειών µε µαγνητική ενέργεια και αυτό µε έκανε να αναρωτηθώ
εάν παρόµοια αποτελέσµατα θα µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί και
µε άλλες µορφές ενέργειας. Εξακολουθώ να είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων προς το γιατρό αυτό που µε ενέπνευσε να αρχίσω να σκέφτοµαι πάνω σ’ αυτά τα θέµατα.
Αναζήτησα λοιπόν το δικό µου δρόµο αφήνοντας πίσω το µαγνητισµό. Τα πρώτα αποτελέσµατα δεν ήταν εύκολο να κατανοηθούν. Είχα κάνει µια ανακάλυψη που δεν ήταν συµβατή µε την τρέχουσα
γνώση µας. Θεωρούσα τα αποτελέσµατα αυτά θετικά επειδή ήταν
πραγµατικά, κάτι που ήταν πάντα αποφασιστικής σηµασίας για
µένα.
Ακολούθησα σταθερά το µονοπάτι αυτό ψάχνοντας διαρκώς για
λάθη. Βρισκόµουν σε µόνιµη επαγρύπνηση και ήµουν πάντα ανοιχτός να µε οδηγήσουν οι εµπειρίες και τα αποτελέσµατα που πετύχαινα.
Η ηθική υπευθυνότητα είναι ο βασικός στόχος που συνόδευε όλη
µου την έρευνα. Η πορεία και ο σκοπός πρέπει να είναι σε αρµονική
σύµπτωση µε τη ∆ηµιουργία. Μόνο µια ελάχιστη παρέκκλιση από αυτή τη θαυµαστή τάξη της ∆ηµιουργίας οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσµατα. Ο στόχος µου είναι να επαναφέρω τη φυσική τάξη εκεί
όπου έχει διαταραχτεί.
Είµαι ευτυχής για το ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ αρνητικές επιπτώσεις στα πειράµατα µου. Αυτή είναι µια σηµαντική παράµετρος
όταν εφαρµόζουµε τα προϊόντα προς όφελος του περιβάλλοντος.
Από το 1984 το αναγεννητικό µου σύστηµα έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία στις λίµνες Lac de Joux και Lake Marten (δυτική Ελβετία). Παρόλο που η µέθοδος δεν συµµορφώνεται προς το παρόν µε
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αναγνωρισµένα τεχνικά πρότυπα, τα αποτελέσµατα είναι αναπαραγωγίσιµα, µετρήσιµα και κατά συνέπεια επιστηµονικά επαληθεύσιµα. ∆εν εξαρτώνται από µένα προσωπικά και ούτε πρόκειται για
αποτέλεσµα placebo.
Έχοντας ως κύριο στόχο µας την προστασία του περιβάλλοντος, δεν
µπορούµε ασφαλώς να περιµένουµε µακροχρόνιες µελέτες πάνω
στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος Plocher, µε σκοπό να αποδεχτούµε τα αποτελέσµατα του.
Για πάνω από 10 χρόνια το σύστηµα µου έχει εφαρµοσθεί στην
πράξη σε διαφορετικές τοποθεσίες και χιλιάδες περιπτώσεις – πουθενά δεν αναφέρθηκαν αρνητικά αποτελέσµατα : υπήρχε είτε µικρό ή
καθόλου αποτέλεσµα, είτε σηµαντικά θετικό αποτέλεσµα, µια κατάσταση που είναι σηµαντική για µένα και µε καθησυχάζει. Ακόµα
και όταν προσπαθούσα συνειδητά να πετύχω αρνητικά αποτελέσµατα, αποτύγχανα τελείως…..»

Το κείµενο αυτό γράφτηκε το 1993. Από τότε το σύστηµα Plocher
έχει επεκταθεί παγκόσµια και οι επιτυχίες που έχει καταγράψει είναι
πραγµατικά µοναδικές.
Η συµβατική επιστήµη αδυνατεί να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί το σύστηµα Plocher και για το λόγο αυτό το απορρίπτει,
χωρίς να δίνει σηµασία στα αποτελέσµατα του.
Σήµερα τον 21ο αιώνα, εξακολουθούµε δυστυχώς να βρισκόµαστε
στην εποχή του Γαλιλαίου, ο οποίος όταν έλεγε στους «σοφούς» της
εποχής να κοιτάξουν στο τηλεσκόπιο, για να τους αποδείξει ότι η Γη
κινείται, έπαιρνε την απάντηση : «∆εν χρειάζεται να κοιτάξουµε επειδή αυτό που υποστηρίζεις είναι εξ ορισµού λάθος…»
Η σηµερινή κατεστηµένη επιστήµη κάνει ακριβώς το ίδιο : Αγνοεί τα
αποτελέσµατα του συστήµατος Plocher, επειδή είναι ασύµβατα µε
βασικές αρχές της. Αποτελεί όµως χρέος και αποστολή της επιστήµης να προσπαθήσει να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα αυτά έξω από
αξιώµατα και δογµατισµούς, προς όφελος του περιβάλλοντος και
των ανθρώπων.

Το σύστηµα
Plocher
Ο Roland Plocher επινόησε
το 1980 µια φυσική-τεχνική
µέθοδο, την οποία ονόµασε
«The ROLAND PLOCHER®
Energie system» και αποτελεί µια µοναδική εφεύρεση.
Πρόκειται για µια συσκευή
ύψους 8 µέτρων µε την
οποία έχει πετύχει πολύ µεγάλη συσσώρευση της κοσµικής ενέργειας, εµπνεόµενος από τον
συσσωρευτή οργόνης του Βίλχελµ Ράιχ. Στη συσκευή του αυτή έχει
ενσωµατώσει στοιχεία από τη δουλειά των Νίκολας Τέσλα και Βίκτωρ Σαουµπέγκερ σχετικά µε την αντιγραφή (µεταφορά) πληροφορίας και το στροβιλισµό της ενέργειας. Η κοσµική αυτή ενέργεια
ρέει παντού στο σύµπαν και έχει ένα πολύ µικρό µήκος κύµατος µε
συνέπεια να µην µπορεί να µετρηθεί µε τα όργανα που έχει στη
διάθεση της η σύγχρονη επιστήµη. Χρησιµοποιώντας τη µοναδική αυτή συσκευή έχει γίνει δυνατή η λεγόµενη «µεταφορά» ή «αντιγραφή πληροφορίας» από διάφορες ουσίες σε άλλες ουσίες.

"... η συσκευή του λειτούργησε σαν ένα
φωτοαντιγραφικό, όπου τη θέση της
δέσµης του λέιζερ παίρνει η
συγκεντρωµένη κοσµική ενέργεια ..."
Ο Plocher ξεκίνησε τα επίπονα και πολύχρονα πειράµατα του προσπαθώντας να καθαρίσει λίµνες. Πήγε σε βρώµικες, νεκρωµένες λίµνες µε ελάχιστα έως µηδενικά επίπεδα οξυγόνου και δοκίµασε τη
συσκευή του στη µεταφορά της πληροφορίας του οξυγόνου σε
σκόνη χαλαζία.
Τοποθέτησε λοιπόν κάτω από τη συσκευή του µια φιάλη καθαρού
οξυγόνου και από κάτω τη σκόνη χαλαζία. Η συσκευή του λειτούργησε σαν ένα φωτοαντιγραφικό, όπου τη θέση της δέσµης του λέιζερ
παίρνει
η
συγκεντρωµένη
κοσµική
ενέργεια.
Το
«φωτοαντίγραφο» στην προκειµένη περίπτωση ήταν η σκόνη χαλαζία, στην οποία είχε ενσωµατωθεί η πληροφορία του οξυγόνου.

"...Πρόκειται για ένα νέο ολιστικό τρόπο
σκέψης και αντιµετώπισης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει τη ρίζα των προβληµάτων και όχι απλά και µόνο τα
συµπτώµατα τους..."
Έριξε λοιπόν τη σκόνη χαλαζία που είχε επεξεργαστεί µε τη συσκευή του σε µια τέτοια νεκρωµένη λίµνη. Και συνέβη το απίστευτο: Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα το νερό της λίµνης
καθάρισε. Για ποιο λόγο; Η πληροφορία του οξυγόνου που είχε περάσει στο χαλαζία µεταφέρθηκε στο νερό της λίµνης και αποτέλεσε
το έναυσµα για καταλυτικές βιοχηµικές διεργασίες : Τα επίπεδα
του οξυγόνου της λίµνης αυξήθηκαν (χηµικά µετρήσιµο αποτέλεσµα) και τα βακτήρια που ήταν σε ύπνωση λόγω της έλλειψης οξυγόνου ενεργοποιήθηκαν και άρχισαν να «τρώνε» τη βρώµα.
Ενεργοποιήθηκε δηλαδή ο µηχανισµός αυτοκάθαρσης της λίµνης ο
οποίος είχε αδρανήσει λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το µεγαλείο της εφεύρεσης του Plocher : Η αποκατάσταση και επαναφορά των φυσικών κύκλων µε απόλυτα φυσικό
τρόπο. Αντί λοιπόν να εγκατασταθούν µηχανικοί οξυγονωτήρες
που να εφοδιάζουν τη λίµνη µε την ουσία του οξυγόνου (κάτι εξαιρετικά δαπανηρό και πρακτικά ανέφικτο) ο εφοδιασµός µε οξυγόνο γίνεται εξίσου αποτελεσµατικά µέσω της πληροφορίας του οξυγόνου.

Πραγµατική επανάσταση….
Η διαδικασία αυτή της «µεταφοράς πληροφορίας» µάς είναι ήδη
γνωστή από την οµοιοπαθητική. Στο οµοιοπαθητικό σκεύασµα η
αρχική ουσία (βότανο ή ορυκτό) δεν είναι πλέον ανιχνεύσιµη λόγω
της υψηλής διάλυσης στην οποία έχει υποβληθεί (δυναµοποίηση).
Μεταφέρει όµως την πληροφορία της στον οργανισµό µε θεραπευτικά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα το περίφηµο Arsenicum, που θεραπεύει τις ιώσεις, είναι το γνωστό δηλητήριο αρσενικό. Έχει
υποστεί όµως τέτοια διάλυση που το αρσενικό δεν ανιχνεύεται µε
χηµικό τρόπο, και αυτό που τελικά θεραπεύει είναι η ενεργειακή
πληροφορία του. Αυτό είναι και ο λόγος που η κλασσική ιατρική µιλάει για αυθυποβολή ή placebo, επειδή στο οµοιοπαθητικό φάρµακο δεν ανιχνεύεται τίποτε µε χηµικό τρόπο.
Το ίδιο συµβαίνει και µε το σύστηµα Plocher : Κάνοντας χηµική
ανάλυση στο χαλαζία δεν βρίσκουµε τίποτε διαφορετικό από µια
απλή σκόνη χαλαζία. Η ενεργειακή πληροφορία του οξυγόνου (ή
διαφορετικά η συχνότητα του οξυγόνου) δεν µπορεί να ανιχνευτεί
µε χηµική ανάλυση.
Το σύστηµα Plocher χρησιµοποιείται παγκοσµίως εδώ και 30 περίπου χρόνια σε ένα τεράστιο εύρος εφαρµογών, πάντα προς όφελος
του ανθρώπου, των ζώων, της γης και του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για ένα νέο ολιστικό τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει τη ρίζα των προβληµάτων
και όχι απλά και µόνο τα συµπτώµατα τους.
Ας πάρουµε για παράδειγµα τα σκευάσµατα του Plocher για τα φυτά. ∆εν υπάρχει «µηκυτοκτόνο» σκεύασµα – αυτό είναι ενάντια
στον ολιστικό τρόπο σκέψης του Plocher. Αντίθετα υπάρχουν
σκευάσµατα που δηµιουργούν στο φυτό ένα περιβάλλον αφιλόξενο
για τους µύκητες, όπου τελικά δεν µπορούν να επιβιώσουν.
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Ζωντανό Νερό :
Το θαύµα της Φύσης !

Τι σηµαίνει «ζωντανό νερό» ;
Όλοι µας είχαµε κάποτε την εµπειρία να πιούµε νερό από µια πηγή
σε ένα βουνό. Το νερό αυτό έχει µια πλούσια, γεµάτη γεύση, θέλει
κανείς να πίνει όλο και πιο πολύ και δηµιουργεί ένα αίσθηµα φρεσκάδας και αναζωογόνησης.
Τι σηµαίνει «νεκρό» νερό;
Το νερό που φθάνει στις βρύσες µας έχει διανύσει χιλιόµετρα σε ευθύγραµµους σωλήνες, αντίθετα µε τη φιδοειδή του κίνηση στη φύση
και συγκεντρώνεται στο υδραγωγείο, όπου χλωριώνεται για την εξαφάνιση παθογόνων µικροοργανισµών. Μετά ξεκινάει την πορεία του
µέσα από τους σωλήνες ύδρευσης και καταλήγει στη βρύση µας περιέχοντας διάφορες µολυντικές ουσίες που αναφέραµε παραπάνω.
Πέρα απ’ αυτό όµως το νερό έχει χάσει την ενεργειακή του αξία,
έχει γίνει ενεργειακά «νεκρό».
Είναι λύση τα εµφιαλωµένα ;
Ακόµα και αν δεχθούµε ότι το εµφιαλωµένο νερό είναι ένα καλό από
χηµικής άποψης νερό, η ενεργειακή κατάσταση του είναι ακόµα χειρότερη από το νερό της βρύσης. Η άποψη αυτή ενισχύεται αν συνεκτιµήσουµε τις συνθήκες αποθήκευσης και διανοµής τους. Αλήθεια
θα θέλαµε να τρεφόµαστε καθηµερινά µε κονσέρβες; Τότε πώς είναι
δυνατόν να πίνουµε καθηµερινά εµφιαλωµένο νερό και να υποβαλλόµαστε σε µια φυσική και οικονοµική ταλαιπωρία, και να τροφοδοτούµε το σώµα µας µε ένα ενεργειακά νεκρό νερό; Αν το µοναδικό
µας ενδιαφέρον είναι στη χηµική ανάλυση του νερού, τότε µια ιδέα
θα ήταν το αποστειρωµένο νερό. Το νερό όµως είναι ζωντανός οργανισµός και µε το να το αποστειρώσουµε κυριολεκτικά …το πεθαίνουµε!

"...εάν αποµακρύνουµε το χλώριο από το νερό η
συχνότητα (το µήκος κύµατος) του χλωρίου θα
συνεχίσει να ανιχνεύεται στο νερό...."
Είναι λύση ο καθαρισµός του νερού;
Η λύση που προβάλλεται για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης είναι ο καθαρισµός του νερού µε κάποια φυσικοχηµική µέθοδο,
όπως φίλτρα ενεργού άνθρακα, φίλτρα µε υπεριώδη ακτινοβολία,
οζονισµό και αντίστροφη ώσµωση. Ο καθαρισµός αυτός σκοπό έχει
να αποβάλλει από το νερό τους ρύπους. ∆εν µπορεί όµως να αντιµετωπίσει το θέµα της ενέργειας και ζωτικότητας του νερού. Μάλιστα
έχει µετρηθεί ότι η ενέργεια του νερού µειώνεται µετά την επεξεργασία του µε κάποιο συµβατικό τρόπο καθαρισµού.
Τι σηµαίνει ότι το νερό έχει µνήµη;
Σύµφωνα µε τους διακεκριµένους επιστήµονες ∆ρ Ζακ Beneviste, γάλλος βιολόγος, ∆ρ. Βόλφγκαγκ Ludwig, Γερµανός φυσικός, ∆ρ Enzo
Ciccolo, ιταλός βιολόγος και τους γερµανούς ∆ρ Horst Felsch,
Engler και Kokoschinegg, αποδείχτηκε πειραµατικά ότι το νερό έχει
µνήµη!
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Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το νερό έχει εγγεγραµµένες στη δοµή
του όλες τις συχνότητες των διαφόρων ουσιών µε τις οποίες έχει έρθει σε επαφή.
Κατά συνέπεια το νερό διατηρεί τη συχνότητα µιας ουσίας που υπήρχε µέσα του ακόµα και εάν η ουσία αυτή αποµακρυνθεί και δεν ανιχνεύεται πλέον στη χηµική ανάλυση του νερού!
∆ηλαδή εάν για παράδειγµα αποµακρύνουµε το χλώριο από το νερό
µε κάποιο τρόπο καθαρισµού, η συχνότητα (το µήκος κύµατος) του
χλωρίου θα συνεχίσει να ανιχνεύεται στο νερό. Αυτό σηµαίνει ότι θα
εξακολουθήσει να υπάρχει και η βλαβερή επίδραση της συχνότητας
χλωρίου στον οργανισµό, χωρίς τη φυσική ύπαρξη του χλωρίου στο
νερό...
Πρόκειται για ένα πραγµατικά εκπληκτικό εύρηµα. Για παράδειγµα
η πολύ χαµηλή συχνότητα των 1.8 Hertz που έχει εντοπιστεί σε καρκινικούς ιστούς αντιστοιχεί στη συχνότητα νερού µολυσµένου µε βαρέα µέταλλα. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ∆ρ. Ludwig το νερό µιας
συγκεκριµένης γερµανικής πόλης περιέχει αυτή τη συχνότητα.
Και µάλιστα ας τονίσουµε ότι το νερό της πόλης είχε αποστειρωθεί
δυο φορές πριν γίνει η µέτρηση της συχνότητας.
Άρα καταλήγουµε στο εκπληκτικό συµπέρασµα ότι αν καθαρίσουµε
το νερό, ακόµα και αν το αποστειρώσουµε, οι ηλεκτροµαγνητικές
συχνότητες εξακολουθούν να ανιχνεύονται στα µόρια του νερού. Παρόλο που το νερό είναι δηλαδή χηµικά καθαρό, εξακολουθεί να είναι µολυσµένο µε βλαβερές συχνότητες (πληροφορίες).

Επίσης σύµφωνα µε τους παραπάνω επιστήµονες µόνο όταν το νερό
βρεθεί σε υψηλή ενεργειακή κατάσταση, τότε είναι δυνατόν να εξισορροπηθούν οι αρνητικές του συχνότητες.
Αυτή η εκπληκτική ανακάλυψη των παραπάνω επιφανών επιστηµόνων βάζει το θέµα της ποιότητας του νερού σε µια εντελώς διαφορετική βάση.
Μας οδηγεί στο να ασχοληθούµε σοβαρά και µε την δεύτερη πτυχή
του προβλήµατος του πόσιµου νερού, πέραν των µολυντικών ουσιών :

"...η πολύ χαµηλή συχνότητα των 1.8 Hertz που έχει
εντοπιστεί σε καρκινικούς ιστούς αντιστοιχεί στη
συχνότητα νερού µολυσµένου µε βαρέα µέταλλα.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ∆ρ. Ludwig το νερό
µιας γερµανικής πόλης περιέχει αυτή τη συχνότητα.
Και µάλιστα ας τονίσουµε ότι το νερό της πόλης είχε
αποστειρωθεί δυο φορές πριν γίνει η µέτρηση της
συχνότητας!..."
Το θέµα της ενέργειας και ζωτικότητας του νερού!
Το γεγονός ότι το νερό έχει µνήµη αποτελεί από τη µια πρόβληµα
επειδή διατηρεί τις συχνότητες των µολυντικών ουσιών, αποτελεί
όµως από την άλλη και τη λύση, επειδή έχει εγγράψει στη µνήµη
του τις θετικές συχνότητες του νερού πηγής από όπου ξεκίνησε την
µεγάλη του πορεία µέχρι να φτάσει στη βρύση του σπιτιού µας.
Αρκεί λοιπόν να δώσουµε ενέργεια στο νερό, να το αναζωογονήσουµε, να το «ξυπνήσουµε» και να αφυπνίσουµε τις θετικές συχνότητες
που είχε στην πηγή, σβήνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές συχνότητες των ρυπαντών.
Επειδή το νερό είναι ο ιδανικότερος µεταφορέας πληροφοριών, κάτι
που το γνωρίζουµε και από την οµοιοπαθητική, είναι πάρα πολύ ευεργετικό για την υγεία µας το να µεταφέρει θετικές και όχι αρνητικές συχνότητες στον οργανισµό µας.
Ας θυµίσουµε ότι στο οµοιοπαθητικό φάρµακο το βότανο ή το ορυκτό έχει υποστεί τέτοια διάλυση ώστε δεν ανιχνεύεται πλέον. Η συχνότητα όµως της ουσίας (η πληροφορία) έχει παραµείνει και
θεραπεύει. Και µάλιστα όσο µεγαλύτερη η διάλυση, όσο δηλαδή πιο
απειροελάχιστη η ουσία στο διάλυµα, τόσο ισχυρότερη η επίδραση...

Πώς θα ενεργοποιήσουµε
λοιπόν µε αξιόπιστο τρόπο το
νερό;
Η απάντηση είναι ο καταλύτης νερού Plocher ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την µοναδική ευρεσιτεχνία του Γερµανού
µηχανικού Roland Plocher, που είναι βασισµένη πάνω στα ευρήµατα των µεγάλων επιστηµόνων και ερευνητών Wilhelm Reich,
Nikolas Tesla και Victor Schauberger.
Στον καταλύτη νερού έχουν εγγραφεί µε τη συσκευή Plocher οι
πληροφορίες (συχνότητες) καθαρού νερού πηγής, που έχουν θετική επίδραση στην υγεία.
Η ενεργοποίηση του νερού µε τον καταλύτη αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι το νερό αποκτά ξανά την ικανότητα του για αυτοακάθαρση και έτσι έχουµε και χηµικά µετρήσιµο αποτέλεσµα !
Επίσης η ευεργετική επίδραση του νερού, που έχει αναζωογονηθεί
µε τον καταλύτη Plocher, πάνω στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου αποδεικνύεται µε τη µέθοδο της αυροφωτογράφησης
Kirlian.

"...η ευεργετική επίδραση του νερού, που έχει
αναζωογονηθεί µε τον καταλύτη Plocher, πάνω
στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου
αποδεικνύεται µε τη µέθοδο της
αυροφωτογράφησης Kirlian..."
Πρακτικά τώρα αντιλαµβανόµαστε τη δράση του καταλύτη πρώτα
από όλα από τη διάθεση µας να πίνουµε περισσότερο νερό.
Επίσης αντιλαµβανόµαστε τη δράση του καταλύτη από :
• τη µείωση των αλάτων και της σκληρότητας του νερού
• τη βελτίωση της γεύσης και της διαύγειας του νερού
• τη µειωµένη ποσότητα απορρυπαντικών, καθαριστικών και σαµπουάν που απαιτούνται
• τα µαλακά πλυµένα ρούχα

Η Λύση για Πεντακάθαρο
και ζωντανό νερό!
Tο Sanuno της Carbonit® είναι ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα
γερµανικής
προέλευσης που εξαφανίζει
χλώριο, χλωρίνη, χλωροφόρµιο, βακτήρια, µικροοργανισµούς,
βαρέα
µέταλλα,
αµίαντο, µόλυβδο, χαλκό,
φαρµακευτικά
κατάλοιπα,
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων
κλπ.
Είναι απόλυτα φυσικό προϊόν, χωρίς χρήση οιονδήποτε χηµικών και
πιστοποιηµένο για την απόδοση του από ανεξάρτητους οργανισµούς, όπως :
•ΤUV Βερολίνου (µόλυβδος, χαλκός)
•Πολυτεχνείο Βερολίνου (παρασιτοκτόνα, φαρµακευτικά κατάλοιπα,
ορµόνες, στεροειδή)
•Πανεπιστήµιο του Μπιλεφελντ (βακτήρια & παθογενή παράσιτα)
•Ανώτατη Σχολή Μαγδεβούργου (φυτοφάρµακα, χλωροφόρµιο,
χλώριο, όζον)
•KIWA
•VITO
•NSF
•LGA Βαυαρίας

Η απόλυτα φυσική λύση :
Ο συνδυασµός του καταλύτη Plocherkat® και του φίλτρου Carbonit®
Συνδυάζοντας τα δυο αυτά προϊόντα εξασφαλίζουµε τη βέλτιστη λύση για το νερό της παροχής :
Ζωντανό και πεντακάθαρο νερό πηγής
από τη βρύση του σπιτιού σας !
Το φίλτρο Carbonit® φροντίζει για την αποµάκρυνση των βλαβερών
ουσιών από το νερό. Η δράση του είναι πιστοποιηµένη από ανεξάρτητους οργανισµούς. Είναι απόλυτα φυσικό προϊόν χωρίς χρήση χηµικών και επιτρέπει κατά 100% τη διέλευση των χρήσιµων µεταλλικών
ιχνοστοιχείων που έχουν ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό.
Ο καταλύτης νερού Plocherkat® είναι ένα µοναδικό προϊόν, που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισµό, µαγνητισµό ή χηµεία, γερµανικής προέλευσης. Η αναζωογόνηση και ενεργοποίηση του νερού µε τον
καταλύτη νερού Plocherkat® παρέχει τη δυνατότητα στο νερό να ξαναβρεί την πρωταρχική κρυστάλλινη µορφή που είχε στην πηγή του
και να αποκτήσει τη χαµένη ενέργεια και ζωτικότητα του.

• την καλύτερη υγεία και όψη δέρµατος και µαλλιών
Η εγκατάσταση του καταλύτη είναι απλούστατη, δεν έχει λειτουργικά έξοδα, ανταλλακτικά και κόστη συντήρησης.
Η λύση : Πεντακάθαρο και ζωντανό νερό !
Όταν συνδυάσουµε τον καταλύτη Plocher µε το απόλυτα φυσικό
γερµανικό φίλτρο ενεργού άνθρακα Carbonit πετυχαίνουµε από
τη µια χηµικά πεντακάθαρο νερό, που διατηρεί τα ωφέλιµα µεταλλικά ιχνοστοιχεία και από την άλλη νερό µε υψηλό ενεργειακό
φορτίο στο οποίο έχουν σβηστεί και οι συχνότητες (πληροφορίες)
των ρύπων από το νερό.
Καταλύτης νερού Plocher και Φίλτρο Carbonit :
Νερό Πηγής από τη βρύση του σπιτιού µας !
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Plocher news ...
Ανανέωση της σύµβασης για την
απορρύπανση της λίµνης Lac de Sapins
στη Γαλλία µε την τεχνολογία Plocher

το σύστηµα Plocher στα πλαίσια ενός προγράµµατος Life+, στην
οποία πλέον έχει ενσωµατωθεί µια διαχείριση της λίµνης µε στροφή
της γειτνιάζουσας γεωργικής παραγωγής προς την οικολογική
γεωργία µε το σύστηµα Plocher χωρίς χρήση αγροχηµικών. Με τον
τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η οριστική και µόνιµη αναγέννηση της
λίµνης.
ολιστική

προσέγγιση

για

τη

Επίσης η εταιρία Plocher υλοποιεί, µεταξύ άλλων, την τρέχουσα
χρονιά τα ακόλουθα έργα :
• Απορρύπανση της κολυµβητικής λίµνης Oedt στην Αυστρία
• Απορρύπανση της λίµνης Heidsee στην Ελβετία
• Απορρύπανση της κολυµβητικής λίµνης Gernschein στη Γαλλία
• Απορρύπανση των φυσικών λουτρών στο Meersburg στη Γερµανία
• Ολιστική επεξεργασία υδάτων στο θαλάσσιο πάρκο φώκιας
Robbarium στη Γερµανία
• Ολιστική επεξεργασία υδάτων στο τροπικό πάρκο σπάνιων πουλιών
Η λίµνη “Lac des Sapins“ είναι µια τεχνητή λίµνη που βρίσκεται 65 χλµ Walsrode, στο Αννόβερο Γερµανίας
βορειοανατολικά της Λυών, κοντά στη γαλλικά περιοχή κρασιών
Beaujolais. Έχει µέγεθος περίπου 40 εκτάρια, µε βάθος 12 µέτρα και Να σηµειώσουµε ότι στην Ελλάδα έχουµε έρθει σε επαφή µε τους
χρησιµοποιείται κυρίως για λόγους αναψυχής.
∆ήµους Καστοριάς και Καρδίτσας για την απορρύπανση των λιµνών
Το βασικό της πρόβληµα ήταν η υπερλίπανση από τη γειτνιάζουσα
Πλαστήρα και Καστοριάς αντίστοιχα µε το σύστηµα Plocher.
γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα η εµφάνιση
κυανών φυκιών
(κυανοβακτήρια). Επίσης οι δυο βασικοί ποταµοί Rins και Melard που
εισρέουν στη λίµνη είναι βακτηριολογικά µολυσµένοι.
Την άνοιξη του 2005 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα
Leader+ της
Ευρωπαϊκής ένωσης µε σκοπό την απορρύπανση της λίµνης µε την
τεχνολογία Plocher.
Χαρίστε στον εαυτό σας ένα αρµονικό περιΣτόχοι του έργου ήταν η βελτίωση του ορατού βάθους βυθού και η
εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας νερού κατάλληλου για
βάλλον. Αρµονιστής Plocher.
κολύµβηση σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα
Μετά από 15 χρόνια έρευνας ο Roland
νερά.
Plocher δηµιούργησε τον αρµονιστή, ο
Τον Ιούλιο του 2005, εγκαταστάθηκαν οι βιοκαταλύτες Plocher και
οποίος προκαλεί ένα ισορροπηµένο, χαλααπό τότε γίνονται επεξεργασίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τη
ρό και αρµονικό επίπεδο ενέργειας σε ανθρώπους
βοήθεια ενός σκάφους που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό.
και ζώα. Ο πηλός, εφοδιασµένος µε τις κατάλληλες
π
Στη διάρκεια αυτών των επεξεργασιών διοχετεύονται διάφορα
ληροφορίες εξισορροπεί και εναρµονίζει γεωπαθητικές
προϊόντα Plocher στην επιφάνεια της λίµνης. Αυτά τα φυσικά ορυκτά,
ζώνες στο σπίτι, το γραφείο και σε χώρους δουλειάς, µεταενεργοποιηµένα µε το σύστηµα Plocher, βυθίζονται στο βυθό της
τρέποντας τις βλαβερές τους συνέπειες σε θετική ενέρλίµνης και προκαλούν κοµποστοποίηση του ιζήµατος.
γεια.
Επίσης
εναρµονίζει
την
ηλεκτροµαγνητική
Η κοµποστοποίηση του ιζήµατος είναι η προϋπόθεση για τη
επιβάρυνση που προκαλείται από εξωτερικές πηγές, όπως
δηµιουργία µιας µόνιµα ικανοποιητικής ποιότητας νερού. Η
εξωτερικά καλώδια ∆ΕΗ, πυλώνες, κεραίες κινητής τηλεεπιτευχθείσα, λόγω της εφαρµογής του συστήµατος Plocher, επάρκεια
φωνίας κλπ, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα
του οξυγόνου σε όλο το βάθος της λίµνης οδηγεί στη βαθµιαία
του ύπνου.
ορυκτοποίηση του ιζήµατος που βρίσκεται στο βυθό, και µε τον τρόπο

Plocher Eυ Zειν...

αυτό εµποδίζεται η διάλυση των θρεπτικών στοιχείων στο νερό. Με
τον τρόπο αυτό αφαιρείται η αιτία της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των
φυκιών και το νερό γίνεται ολοένα και καθαρότερο. Επίσης το νερό
παραµένει καθαρό στη διάρκεια όλης της χρονιάς και ελεύθερο από
παθογόνα µικρόβια.
Με το σύστηµα Plocher µπορεί να ελεγχθεί επίσης εντυπωσιακά και η
ανάπτυξη των βακτηρίων. Oι δυο βασικοί ποταµοί Rins και Melard
που εισρέουν στη λίµνη είναι µολυσµένοι, ενώ στην έξοδο της λίµνης
εκρέει νερό κατάλληλο βακτηριολογικά.
Οι
στόχοι
του
έργου
επιτεύχθηκαν πλήρως και η
λίµνη απολαµβάνει σήµερα
νερά καθαρά, κατάλληλα για
κολύµβηση.
Λόγω της επιτυχίας του
έργου και του γεγονότος ότι
στη λίµνη συνεχίζουν να
εισρέουν οι δυο µολυσµένοι
ποταµοί,
ανανεώθηκε
η
σύµβαση
για
την
απορρύπανση της λίµνης µε

PLOCHER
FORUM

Plocher Creme Spezial (Ειδική Κρέµα Περιποίησης
∆έρµατος)
Ειδική κρέµα πολλαπλών χρήσεων για
καθηµερινή
περιποίηση,
µασάζ,
δερµατικά
προβλήµατα,
εκζέµατα,
µυϊκούς πόνους, τσιµπήµατα εντόµων,
περιποίηση
των
θηλών
κατά
τον
θηλασµό, πρόληψη και αντιµετώπιση του
συγκάµατος των βρεφών. Για κάθε τύπο
δέρµατος. Περιέχει βιολογικό λάδι ψυχρής σύνθλιψης και
βιοδυναµικά
βότανα
(καλέντουλα,
άρνικα,
εχινάκεα, σπαθόχορτο
κλπ.)
Ενεργοποιηµένη
µε
επιλεγµένες πληροφορίες (οξυγόνο και ιχνοστοιχεία) δρα
χαλαρωτικά διαλύοντας τα ενεργειακά µπλοκαρίσµατα
στο δέρµα. Μια πραγµατικά θαυµατουργή κρέµα !

Plocherkat : Αυροφωτογράφηση Kirlian
µε τη µέθοδο GDV (Gaz Discharge Visualization)

του Καθηγητή Konstantin KOROTKOV

Ο γνωστός Pώσος διδάκτωρ φυσικός Kωνσταντίν Kορότκωφ,
καθηγητής στο πανεπιστήµιο της Πετρούπολης, στη Σχολή
Πληροφορικής Tεχνολογίας, Oπτικής και Mηχανικής, έχει
αναπτύξει και εξελίξει τη µέθοδο ενεργειακής αποτύπωσης και
καταγραφής της ενεργειακής ανθρώπινης αύρας, γνωστή ως
αυροφωτογράφηση Kirlian, µέσω της συσκευής GDV (Gas
Discharge Visualization - οπτικοποίηση εκφόρτισης αερίου).
Η εκφόρτιση που λαµβάνει χώρα στη συσκευή GDV βασίζεται στη
εκποµπή φωτονίων και ηλεκτρονίων που προκαλείται από τη
διέγερση ενός υψηλού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Η µέθοδος
GDV θεωρείται σήµερα σαν η πλέον έγκυρη µέθοδος
αυροφωτογράφησης, ενώ στη Ρωσία θεωρείται σαν µια ιατρικά
αναγνωρισµένη µέθοδος διάγνωσης.
Στη Γαλλία η Jean-Marie Danze, χηµικός µηχανικός, βιοφυσικός
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο GDV απέδειξε ότι µε καθηµερινή
κατανάλωση νερού ενεργοποιηµένου µε τον καταλύτη
Plocherkat, οι διαταραχές στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου
οµαλοποιούνται.
Στις αυροφωτογραφίες δίπλα απεικονίζεται το ενεργειακό πεδίο
του ίδιου ατόµου σε δυο φάσεις. Επάνω καταναλώνοντας νερό
βρύσης χωρίς Plocherkat και κάτω µε Plocherkat.
Τα συµπεράσµατα είναι καθαρά : Παρατηρούµε ότι τα ρήγµαταασυνέχειες στο ενεργειακό πεδίο του ατόµου (που υποδηλώνουν
ύπαρξη
διαταραχών)
αποκαθίστανται
πλήρως
µε
την
κατανάλωση νερού ενεργοποιηµένου µε τον Plocherkat.
Κατά συνέπεια καταλήγουµε στο ότι η κατανάλωση νερού
ενεργοποιηµένου µε τον Plocherkat έχει ευεργετική επίδραση
στην υγεία του ανθρώπου.

Νερό βρύσης χωρίς καταλύτη Plocher

Νερό βρύσης µε καταλύτη Plocher

Μείωση αλάτων µε τον καταλύτη Plocher

Σε δείγµα νερού από τη βρύση χωρίς τη χρήση του Plocher
Water-Kat παρατηρούµε τους κρυστάλλους ασβεστίου που
σχηµατίστηκαν µετά την εξάτµιση του. Βλέπουµε ότι οι
κρύσταλλοι είναι µεγάλοι και συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Οι
µεγάλοι σχηµατισµοί του θειικού ασβεστίου είναι καθαρά
ορατοί (κλίµακα συνολικό ύψος εικόνας1,6 mm)

Εάν το επεξεργασµένο µε τον Plocher Water-Kat νερό
εξατµιστεί σχετικά γρήγορα , παρατηρούµε τα ακόλουθα :
Οι κρύσταλλοι είναι µικρότεροι κατά τον συντελεστή 3, οι
διασυνδέσεις έχουν εξαφανισθεί, ενώ δεν υπάρχουν πλέον
κρύσταλλοι θεϊκού ασβεστίου.

Με την εγκατάσταση του καταλύτη Plocher στην κετρική παροχή
νερού εκτός από την ενεργοποίηση του νερού υπάρχει και
εντυπωσιακή µείωση των αλάτων. Στις φωτογραφίες που
παραθέτονται αριστερά είναι εµφανής η µείωση των αλάτων στην
αντίσταση ενός πλυντηρίου πίατων µετά από 4 µήνες.
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Γνώµες ...
«Όταν άκουσα για τα προϊόντα Plocher θέλησα να δοκιµάσω το
συµπλήρωµα διατροφής µε την πληροφορία του διαµαντιού
(information diamond). Ήµουν εξοικειωµένη µε την έννοια της
µεταφοράς πληροφορίας λόγω της οµοιοπαθητικής. Το διαµάντι
είχε θεαµατικά αποτελέσµατα πάνω µου. Μου δίνει ενέργεια και µε
κρατάει όλη την ηµέρα. Έτσι το συστήνω ανεπιφύλακτα και σε
άλλους που διαµαρτύρονται για κόπωση και εξάντληση. Στη
συνέχεια έβαλα το µικρό καταλύτη νερού Plocherkat στη βρύση
του φαρµακείου µου. Μετά από µερικές ηµέρες το νερό είχε πολύ
καλύτερη γεύση και είχα διάθεση να πίνω περισσότερο νερό από
ότι στο παρελθόν. Φίλοι έρχονται στο φαρµακείο και µου ζητούν
να πιουν από το νερό αυτό...»
Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Οµοιοπαθητική Φαρµακοποιός

«Το Plocherkat µου κίνησε την περιέργεια επειδή είναι ένα προϊόν
που δεν έχει ηλεκτροχηµική αρχή λειτουργίας (άρα θεωρείται
«εναλλακτικό») και παρόλα αυτά έχει εργαστηριακά πιστοποιηµένη
χηµική επίδραση στο νερό.
Αυτό ανέτρεψε τις µέχρι τότε αντιλήψεις µου διαµορφωµένες από
το εκπαιδευτικό και εργασιακό µου περιβάλλον (απόφοιτος
Ε.Μ.Πολυτεχνείου). Συγκεκριµένα είχα διαµορφώσει την άποψη ότι
η «συµβατική» τεχνογνωσία είναι «αντικειµενική» και µετρήσιµη,
ενώ οι «εναλλακτικές» τεχνικές είναι υποκειµενικές, δηλαδή
αφορούν την προσωπική αίσθηση των ανθρώπων που τις
«πιστεύουν».
Συνεπώς το Plocherkat είναι ένα πρωτοφανές προϊόν που
γεφυρώνει το υπάρχον χάσµα ανάµεσα στα «εναλλακτικά» και
«συµβατικά» προϊόντα. Γι αυτό, αν και η ποιότητα του νερού δεν
ήταν τότε το πρώτο µου µέληµα, το Plocherkat ήταν το πρώτο
προϊόν της σειράς Plocher που αγόρασα για το σπίτι.
∆ύο εβδοµάδες περίπου µετά την εγκατάστασή του στη βρύση του
πόσιµου άρχισα να διαπιστώνω ότι το νερό που έπινα από άλλες
βρύσες είχε µία δυσάρεστη οσµή και γεύση που τόσο καιρό δεν
αντιλαµβανόµουν γιατί πολύ απλά την είχα συνηθίσει.
Παλαιότερα «ξεχνούσα» να πιώ νερό, ενώ µετά την εγκατάσταση
του Plocherkat o οργανισµός «ζητούσε» το νερό.
Εκείνη την περίοδο εµφανίστηκε περιστατικό πέτρας στο νεφρό σε
άτοµο της οικογένειάς µε σχετικό ιστορικό. Αποφάσισα λοιπόν να
εγκαταστήσω ένα Plocherkat στη βρύση του πόσιµου του πατρικού
µου σπιτιού, το νερό της οποίας µου προκαλούσε στο µεταξύ µία
απωθητική αίσθηση. Η βελτίωση της γεύσης έγινε αντιληπτή κι από
την οικογένεια µου. Χωρίς αυτό να συνιστά επιστηµονική έρευνα,
παραθέτω την παρατήρηση ότι δεν εµφανίστηκε κάποιο
περιστατικό πέτρας νεφρού στην οικογένειά µου έκτοτε. Στη
συνέχεια η οικογένεια µου δώρισε Plocherkat και σε άλλο
συγγενικό πρόσωπο µε ιστορικό σχηµατισµού πέτρας στα νεφρά.
Όλα αυτά έγιναν χωρίς διαφήµιση ή διαλέξεις περί «εναλλακτικών
τεχνικών», παρά µόνο µε µικρές πράξεις καλής διάθεσης...»
Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

«Την κρέµα Spezial µου την συνέστησε µία φίλη όταν εµφάνισα
επιχείλιο έρπητα κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης µου. Επειδή
µου την περιέγραψαν σαν µια κρέµα που καλύπτει ποικίλες
περιπτώσεις αναρωτήθηκα αρχικά αν θα ταίριαζε και στη δική µου.
Λόγω της εγκυµοσύνης δεν ήθελα να χρησιµοποιήσω κάποιο
χηµικό φάρµακο και σκέφτηκα ότι δεν είχα κάτι να χάσω. Τελικά
αποδείχτηκε απολύτως αποτελεσµατική και ο έρπης υποχώρησε
χωρίς να κάνω κάτι άλλο.
Μετά την γέννα την χρησιµοποιούσα πολύ τακτικά για τα εκζέµατα
και τα συγκάµατα του µωρού χωρίς να χρησιµοποιήσω τίποτε άλλο
ειδικά τους πρώτους µήνες, ενώ αργότερα για τις πιο ελαφριές
περιπτώσεις χρησιµοποιούσα και απλό ελαιόλαδο. Επειδή δεν έχει

Στείλτε µας τις γνώµες και εµπειρίες σας
για τα προϊόντα Plocher !
Επισκεφθείτε το ανακαινισµένο µας site
www.ecofuture.gr !

Plocher gourmet
Μικρά µυστικά στην
κουζίνα σας
Η κ. Ελένη Χριστοφορίδου µας αποκαλύπτει το µυστικό της για
νόστιµο και εµφανίσιµο ψωµί µε σίγουρη επιτυχία. Χρησιµοποιεί
πάντα ενεργοποιηµένο νερό µε Plocherkat και Sanuno και µετά
αφήνει το ζυµάρι να ανέβει µέσα σε µια λεκάνη που τοποθετεί
πάνω στη στρογγυλή βάση τροφίµων Plocher.
Μας εξηγεί : «Η γιαγιά µου για να έχει επιτυχία στο ψωµί χρησιµοποιούσε µόνο νερό πηγής. Μόνο το ζωντανό νερό επιτρέπει
στη µαγιά να κάνει την τέλεια ζύµωση. Έτσι και εγώ χρησιµοποιώ το νερό από το σύστηµα Sanuno και Plocherkat που είναι
ίδιο σαν το νερό πηγής. Επίσης παρατήρησα ότι αφήνοντας τη µαγιά να φουσκώσει πάνω στην βάση τροφίµων Plocher έχω καλύτερο ψωµί µε πλούσια γεύση. Όλα τα ζυµάρια µου τα αφήνω να
ξεκουραστούν για 30 λεπτά πάνω στην βάση τροφίµων και το
αποτέλεσµα είναι πάντα εντυπωσιακό»

Τα αφεψήµατα είναι για πολλούς µια ιεροτελεστία. Mια κούπα µε
το αφέψηµα της αρεσκείας σας που αναδεικνύει το άρωµα και τη
γεύση του είναι όµως πέρα από µια απόλαυση και θεραπεία. Για
το τέλειο αφέψηµα ζεσταίνουµε ενεργοποιηµένο νερό µε
PlocherKat + Sanuno. Προσοχή το νερό δεν πρέπει να βράσει, θα
το βγάλετε λίγο πριν βράσει. Σε ένα σκεύος θα βάλετε ½
κουταλάκι του γλυκού από τα αγαπηµένα σας βότανα για κάθε
κούπα αφεξήµατος. Αφού ρίξετε το νερό πάνω στα βότανα
σκεπάζετε για δέκα λεπτά και το βάζετε πάνω στην βάση
ενεργοποίησης ποτών Plocher. Το αποτέλεσµα θα είναι
εντυπωσιακό.

Έχετε τραπέζι και σας φαίνεται βουνό να κόψετε τις σαλάτες την
τελευταία στιγµή, γιατί µαυρίζουν και χάνουν την φρεσκάδα και
την γεύση τους;
Το προϊόν Plocher saltafresh έχει τη λύση. Σε µια λεκάνη µε 2
λίτρα νερό βάλτε 1 κ. σούπας salatfresh. Πλύνετε καλά τις
σαλάτες και αφού τις στραγγίξετε κόψτετες, βάλτετες σε ένα
µπολ και απλά σκεπάστετες. Μπορούν να διατηρηθούν σε
δροσερό µέρος για τουλάχιστον 12 ώρες.
Με το salatfresh οι σαλάτες διατηρούνται περισσότερο χωρίς να
µαυρίζουν, γίνονται πιο γευστικές, αποκτούν άρωµα και
αποµακρύνονται τα βλαβερά στοιχεία από αυτές.

τίποτα χηµικό, η Spezial είναι ιδανική για µωρά.
Επίσης την χρησιµοποιώ και σε άλλες περιπτώσεις όπως όταν
έχω κάποιο εξάνθηµα ή πληγή από κόψιµο, γιατί όπως έχουµε
διαπιστώσει όσες –οι την χρησιµοποιούµε επιταχύνει την
επούλωση.

Η Spezial είναι πολύ πρακτική καθώς δεν χρειάζεται να
χρησιµοποιώ πολλές διαφορετικές κρέµες για τις τόσες
διαφορετικές περιπτώσεις που µπορούν να σου τύχουν.
Την χρησιµοποιούν σχεδόν όλα τα κοντινά µου πρόσωπα
αφού έχουν την δυνατότητα να δουν µε τα µάτια τους τη
δράση της.
Φαίνεται ότι αυτή η κρέµα ξυπνά την φυσική άµυνα του
οργανισµού, γι αυτό και έχει τόσο πολυποίκιλη δράση....»
Μόνικα Κωνσταντοπούλου, Μαθηµατικός

Ecofuture
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τηλ : 210-4224 992
e-mail : info@ecofuture.gr

