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Ενεργοποίηση νερού µέσω του καταλύτη Plocherkat: 
Απόδειξη µέσω εξέτασης RAC 

Η επίδραση του καταλύτη νερού Plocher µπορεί να µετρηθεί άµεσα στον 
άνθρωπο µε βάση το φαινόµενο της πόλωσης µε µέτρηση RAC. 

Το φαινόµενο της πόλωσης 
Γυρνώντας κανείς ένα φίλτρο πόλωσης πάνω από το δέρµα µπορεί να αποκτήσει 
πληροφορίες RAC, δηλ. πληροφορίες σχετικά µε δυναµικές µεταβολές του παλµού 
του ανθρώπινου σώµατος. Το RAC ελέγχεται ενώ ταυτόχρονα µικρο-διεγερτικές 
ουσίες, στην περίπτωση µας το νερό, επιδρούν στον ασθενή.  
Η εικόνα της πόλωσης του ενεργειακού πεδίου ενός υγιούς ανθρώπου έχει 
κατεύθυνση κατά µήκος του άξονα του σώµατος. Σε µια τοπική διαταραχή οι 
ενεργειακές γραµµές µπλέκονται και στην πλειονότητα τους στραβώνουν. Αυτό το 
είδος της ενέργειας εκπέµπεται από το σώµα. Η ενεργειακή κατάσταση ενός 
ανθρώπου ελέγχεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Ο βαθµός της απόκλισης του άξονα πόλωσης από την ευθεία του σώµατος, που 
επιτυγχάνεται γυρνώντας το φίλτρο πόλωσης και κρατώντας ταυτόχρονα το 
σφυγµό, είναι ένα µέτρο για το µέγεθος της διαταραχής. Η διαταραχή είναι τόσο 
µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση.  
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται επίσης για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ενός 
φαρµάκου για έναν ασθενή. Στην περίπτωση µας χρησιµοποιήθηκε για να 
διαπιστωθεί εάν η ενεργοποίηση του νερού που πετυχαίνει ο καταλύτης νερού 
Plocher επηρεάζει το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου θετικά ή αρνητικά. 
 
Έλεγχος του καταλύτη νερού Plocher 
Ο καταλύτης είχε εγκατασταθεί µια εβδοµάδα πριν την εξέταση για να είµαστε 
σίγουροι ότι έχουν καταπολεµηθεί όλες οι παλιές αντιστάσεις από τις σωληνώσεις. 
Στη συνέχεια πήραµε φρέσκο νερό από τη βρύση και γεµίσαµε ένα µικρό 
σωληνάριο, το οποίο και αριθµήσαµε. Στο σωληνάριο ελέγχου χρησιµοποιήσιµε 
νερό που δεν είχε υποστεί επεξεργασία µε τον καταλύτη. Αριθµήσαµε επίσης και το 
σωληνάριο αυτό.  
Στην εξέταση αυτή παίρνουµε πληροφορίες µε ένα φίλτρο πόλωσης για το 
ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει µια 
µικρή απόκλιση από τον άξονα της πόλωσης, που σηµαίνει ότι υπάρχει µια ελαφριά 
διαταραχή του οργανισµού. Αυτό συνέβη και µε τον εξεταζόµενο αυτή τη φορά. 
Εάν δώσουµε σε έναν ασθενή που υποφέρει από πονοκεφάλους να κρατήσει στο 
χέρι του το κατάλληλο φάρµακο (π.χ. παρακεταµόλη), τότε το ενεργειακό πεδίο 
του σώµατος µετατοπίζεται ώστε να µην υπάρχει απόκλιση µε το πεδίο από το 
φίλτρο πόλωσης. Το πεδίο συµπίπτει ακριβώς µε την ευθεία του σώµατος. 
Στον άνθρωπο που εξετάσαµε, όταν δώσαµε στο χέρι το σωληνάριο µε το 
ενεργοποιηµένο νερό, το πεδίο πόλωσης µετατοπίστηκε και συνέπεσε µε 
τον άξονα του σώµατος. Αυτό σηµαίνει ότι το σώµα αντιδρά θετικά και 
µόνο στην πληροφορία του ενεργοποιηµένου νερού που υπήρχε στο 
σωληνάριο. Αντίθετα, το πείραµα µε το σωληνάριο ελέγχου δεν είχε 
παρόµοιο αποτέλεσµα. 
 
Συµπέρασµα 
Η ενεργοποίηση του νερού µε το σύστηµα Plocher έχει θετική επίδραση 
στον ανθρώπινο οργανισµό. 
Είναι φανερό ότι η χρήση αυτού του νερού συνεισφέρει στην  καθηµερινή 
διατήρηση της υγείας. 
 


