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MINERALI IN NENASIČENA VODA 

 

Koliko denarja je potrebno za raziskave, ki sploh niso potrebne, če vemo, da je voda 
vir človekove energije. Veliko ljudi misli, da je vse odvisno od soli in da je prevodnost 
telesa odvisna od soli.  

Prevodnost ni odvisna od količine soli v telesu. 

Če telesu dodamo sol, se sol veže na minerale in telo postane bolj prevodno. 
Prevodnost telesa preprečijo minerali, ki telo v toplih delih telesa pregrejejo (glava, 
trebuh) 

V hladnih delih telesa (prsni koš, noge, roke) ohladijo. Ustvarjajo zastoje v pretoku 
električnega toka in pogoje za energijski vžig. Zaradi pregrevanja telesa se znojimo, 
zaradi pregrevanja se pregrevajo vsi deli telesa in minerali še bolj. To poškoduje 
celice do odmrtja. 

Mrtve celice izgubijo tekočino in sol, minerali pa se vežejo na beljakovine.  

Tako nastanejo prosti radikali. 

Izguba soli je najprej in največja v medceličnem prostoru. Ko se v medceličnem 
prostoru zaradi pregrevanja sol izčrpa, se poškodujejo celice.  

Torej, manj kot je anorganske kemije v telesu, večja je prevodnost, večja je 
pretočnost in več je električnega toka, ki ohranja celico pri življenju vsaj dvakrat dlje, 
kot običajno.  

Pitje nenasičenih voda je pogoj za dobro prevodnost, pretočnost telesa in za dolgo 
življenje sleherne celice. 

  

Kateri prosti mineral v telesu je najbolj škodliv? 

Vsi prosti minerali so močno agresivni. Najtežje prenašamo cink, nato magnezij, 
potem kalcij. Fluor je redek, toda fluor uničuje sluznice prebavil.  

Cink je pogost v prehrani in v pijači, v vseh gaziranih pijačah. Uničuje kožo, kosti, kri, 
mišice in najvažnejše, uničuje srce.  

Magnezij je mineral, ki uničuje črevesje, krvna telesca, levkocite, krvno plazmo in 
kostni mozeg. 

Kalcij je najpogostejši mineral, ki povzroča največje težave v prevodnosti telesa. 
Uničuje ožilje, možgane, pljuča, mehur in ledvice. Motnja, ki jo povzroča kalcij je tudi 
povišan krvni tlak.  
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Fluor, ki ga praktično ne uporabljamo, je v veliko organskih barvilih, ki jih 
uporabljamo v prehrani. Fluor uničuje  sluznico prebavil. Težave, ki jih povzroča fluor, 
ponavadi pripisujemo sladkarijam.  

Edini način, da se rešimo prostih mineralov v telesu je pitje nenasičene vode.  

Minerale, ki jih dobimo v telo na način, ki ni vezan v naravi, je škodljiv in ustvarja 
veliko bolečino našemu telesu.  

Način vnašanja mineralov v telo, ki telesu ne ustvarja bolečin in je neškodljiv je z 
uživanjem zelenjave in pitjem nenasičene morske vode.  

Uživanje živalskih beljakovin in mineralov v vseh drugih oblikah je ustvarjanje 
telesu neprijazne kemije, ki telo vodi v zastoje, pregrevanja, energijske vžige in 
odpovedi organov in žlez 

NENASIČENA VODA: 

Nenasičena voda - HERMINA je čista energija zemlje, ki že v sami naravi pomeni čist 
duh in čisto materijo.  

Če jo popijemo se nam takoj zmanjša kalcij v krvi in začutimo toploto v glavi. To je 
dobro za presnovo maščob kar predstavlja velik problem pri težkih bolnikih. Presnova 
maščob se pojača v trenutku, ko se segreje glava in začnemo hujšati. To je dobro za 
prebavo in presnovo, ker se oboje popravi. Pijemo jo na tešče in še dvakrat, pred 
jedjo po 2 do 4 decilitre. To je pogoj, da je kri hladna in ožilje sproščeno. 

Kaj je v tej vodi? 

V nenasičeni vodi ni nič posebnega. Nič ni dodano in nič ni odvzetega. Prevladujeta 
vodik in kisik, toda v posebni obliki, ki je posledica točno določene mehanske 
obdelave.  

Pri tem postopku se odvajajo minerali, ki ostajajo na dnu posode. To je naravni 
način, kako se voda sama očisti. S tem postopkom, posnetim iz narave, postane 
voda odličen čistilec črevesja, krvi in celega telesa.  

Kaj se zgodi v telesu, ko popijemo to vodo?  

Ko popijemo nenasičeno vodo se sprostijo pljuča in začne delati črevesje. Črevesje 
se ohladi, ker se osvobodi odplak in začne energijsko delovati vranica. Jetra 
postanejo energijsko tako aktivna, da se okrepijo vse jetrne funkcije.  

Motnje sluha se popravljajo že po drugem dnevu pitja.  

Tako pripravljeno vodo je sposobno sprejeti vsako telo. Nenasičena voda je največji 
čistilec telesa.  

Pijemo jo vsak dan, vsaj en mesec in telo se začne zdraviti samo.    
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Voda Hermina veže nase odvečne minerale, ki pregrevajo telo, ker se ne morejo 
vezati na obstoječe elemente. Čista voda se hitro segreva in se hitro vsrka v kri zato 
se kri hitro ohlaja. To je prednost te vode. S pitjem vode Hermina, se hladi ožilje in to 
je pogoj za sleherno ozdravitev. Minerali, ki so vezani na to vodo se ohladijo zato se 
tudi organski deli lahko razkrojijo, predvsem beljakovine. Tako telesu omogočamo 
čiščenje mrtvih beljakovin. Mrtve beljakovine v telesu so odvečni kilogrami, celulit, 
tumorji in vse beljakovinske odplake, ki jih telo ne zmore več samo očistiti.  

Sladkornim bolnikom priporočamo pitje vseh treh voda, ker na ta način hladijo telo in 
dosegajo izredne rezultate pri izboljšanju osnovne bolezni in vseh stranskih učinkov, 
ki jih povzroča diabetes.  

Nenasičena voda – PAULINA je drugače, a še vedno samo mehansko obdelana 
voda.  

Deluje kot energijski napitek, ki takoj pospeši energijske pretoke v telesu in močno 
okrepi delovanje obrambnega mehanizma.  

To čutimo takoj kot tako sprostitev celega telesa, da se po pitju počutimo kot 
prerojeni.  

Pijemo jo kombinirano z vodo Hermino, trikrat na dan.  

  

Nenasičena voda – MINA: 

Mina je najčistejša nenasičena voda. Je koncentrat čistosti. 

Pijemo jo en požirek na dan.  

Deluje kot topilo in telo se v trenutku sprosti. Takoj občutimo boljše delovanje glave in 
opažamo sposobnosti za katere nismo vedeli. Čutimo pospešeno delovanje 
možganov in nastaja energijska podoba človeka. Energijska podoba človeka pomeni, 
da se telo energijsko oblikuje in da je sistem sposoben maksimalnega delovanja. Ta 
sistem veže nase samo tiste minerale in kovine, ki jih potrebuje. To so najpogosteje 
silicij, stroncij in molibden, ki jih za svoje delovanje uporabljajo možgani. To je tudi 
pogoj za uresničitev slehernega zdravljenja. 

Silicij deluje na spomin, stroncij deluje na zaznavanje, molibden deluje na čutenje.  

Uravnoteženje vseh treh omogoča telesu življenje.  

Vse tri nenasičene vode lahko pijemo celo življenje v navedenih količinah ne, da bi 
se bali stranskih učinkov.  

S pitjem vseh treh voda telesu omogočamo življenje.  

  Vse tri vode vedno pijemo po zaporedju: 
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 - HERMINA 

 - PAULINA 

 - MINA 

Samo tako zagotovimo opisano delovanje. 

  

Voda MINA namazana na kožo: 

Če namažemo Mino na kožo, se koža ohladi in takoj ustvarimo hitrejši pretok energije 
v ledvico. To je dobro za ledvice, ki takoj boljše delujejo. Zato priporočamo, da 
dvakrat dnevno namažemo celo telo, še posebno po sončenju. To daje telesu 
vitalnost in dobro prekrvavitev kože. Na samo kožo deluje tudi direktno in sicer veže 
nase mrtve delce. Ko namažemo kožo z Mino se koža orosi, kar pomeni, da se 
direktno čisti. Čisti se obrambni mehanizem, ki je še nasičen z prostimi minerali. 

  

Nenasičena morska voda – JADRANKA: 

Nenasičena morska voda je mehansko obdelana morska voda, ki se pri obdelavi 
razsoli. To pomeni, da se sol oddvoji od mineralov in v vodi ostanejo vsi minerali. 
Vodi ni ničesar odvzeto ali dodano. Tako pripravljene minerale potrebujemo v 
primeru velikih krvavitev ali pri dolgotrajnih driskah.  

Tako pripravljena voda je skladišče mineralov.  

Pri mehanski obdelavi se sol razgradi v obliko soli, ki  postane nevtralna. Kljub temu, 
pa je voda po okusu še vedno slana.  

Razsoljena voda ne pomeni odvzema soli vodi, temveč pomeni fizično oddvojitev soli 
od mineralov v vodi.   

Jadranka ne zdravi telesa, temveč vrača življenje in moč in duša se ponovno umiri. 
Telo s pitjem Jadranke postane toplo in pretočno. Prevodnost telesa se zmanjša na 
tisto količino amperov, ki zagotavlja preživetje sleherne celice.  

Pijemo 2 krat dnevno po en dl, 14 dni. Če je bolezen progresivna in v samem 
progresu jo pijemo en mesec, 2 krat na dan po en dl. Če je še vedno premalo 

moči, jo lahko pijemo še en mesec, enkrat dnevno po en dl.  

Ko popijemo Jadranko se zgodi preskok energije v trebušni slinavki in ožilje se skrči. 
Preskok je posebna »varovalka«, ki je v želodcu, to je živec vagus, ki je energijsko 
povezan s trebušno slinavko. To je direktna povezava med energijo neba in energijo 
zemlje. Energijo neba in energijo zemlje združi samo morska voda v prečudovito 
energijo ČI, ki jo sleherna celica potrebuje za življenje. Jadranka je energijsko 
zdravilo za vse bolezni, za vse ljudi in za vse starosti.  



 5 

Razlika med navadno morsko vodo in nenasičeno morsko vodo – Jadranko 

Razlika je velika. Oddvojeno sol od mineralov telo izloči z blatom in uporabi samo 
minerale. 

Preveč soli je hudo škodljivo za telo še posebno, če je telo pregreto.  

Brez Jadranke telesu ne moremo obnoviti trdega dela telesa kar je v telesu 
konstanta. Torej, brez mineralov ni ozdravitve nobene bolezni.  

Prosti minerali, ki so sestavni del prostega radikala so največji strupi v telesu. Prosti 
radikal je mrtva beljakovina na katerega je vezan prosti mineral. 

Pravilno vezani minerali so za telo največja zdravila.  

Najtežje bolezni zahtevajo največje spoznanje in vedenje o vodi in o čiščenju telesa 
kot v sami naravi. Zato velja pravilo in zakonitost narave: SLADKA VODA  NARAVO 
OČISTI, V MORJU SE OBNOVI. To velja tudi za človeka.  

Uživanje nenasičenih vod in rakasta obolenja: 

Rakavim bolnikom priporočamo pitje vseh štirih voda, Hermine, Pauline, Mine in 
Jadranke.  

Da se telo očisti strupov in odplak, reši zastojev in postane prevodno in pretočno, 
potrebujemo 30 do 60 dni. 

Pri rakastih bolnikih se s pitjem Hermine, Pauline in Mine v fazi čiščenja telesa, 
dogaja takole: 

-         prvi dan pitja se bolniki ohladijo in začne se boljše dihanje, postanejo 
veseli in dobrovoljni. 

-         Drugi dan pitja so utrujeni, ker telo odvaja dosti blata in vode 

-         Tretji dan se počutijo bolje, pojavi se apetit 

-         Četrti dan so močno zaspani in veliko počivajo 

-         Peti dan postanejo aktivni in začnejo skrbeti zase 

-         Šesti dan se počutijo prerojeni, ker jim ponavadi izginejo bolečine 

-         Sedmi dan so že sposobni manjših opravil, nimajo več zavor 

-         Osmi dan so nervozni, prične se notranje celjenj 

-         Deveti dan se umirijo in nimajo več strahu pred smrtjo 
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-         Deseti dan počivajo, bolijo jih noge 

-         Enajsti dan se pojavi ponovno čiščenje črevesja 

-         Dvanajsti dan se počutijo, kot bi bili zdravi 

-         Trinajsti dan se ponovi prvi dan in tako se vrstijo cikli z izboljšanji  

Po končanem čiščenju telesa svetujemo  15 do 60 dni pitja Jadranke, dvakrat dnevno 
po en dl. 

Z uživanjem Jadranke bolniki dobijo na moči, motorika se obnovi in popravi se 
razum.  

Nakopičene mrtve beljakovine se s pitjem Jadranke omejijo, postanejo trde in se 
krčijo. Pospeši se razkroj mrtvih beljakovin in celo telo boljše deluje. Jadranka 
pomeni bolniku z rakom veliko pomoč.  

Rakavim bolnikom priporočamo dva meseca segrevanja telesa z minerali, da bi 
preprečili recidiv.  

Ves čas uživanja Jadranke ne smejo uživati beljakovin, ker s tem onemogočajo 
razpad mrtvih beljakovin v telesu, ker razpadajo komaj zaužite.  

  

Jadranka in sladkorna bolezen: 

Ko se sladkorni bolnik očisti prostega kalcija, magnezija in fluora, ki so 
najpogostejši prosti minerali v telesu, prenehamo z uživanjem Hermine, Pauline in 
Mine in manjkajoče minerale nadomestimo z Jadranko.  Pijejo naj jo dvakrat dnevno 
po 1 dl in to najmanj en mesec, če je potrebno tudi dva meseca. Drugi mesec 
zmanjšamo količino na dvakrat dnevno po pol dl.  

Ko sladkorni bolnik popije Jadranko se zgodi čudež narave. Trebušna slinavka dobi 
dovolj energije, da se prekrvavijo langerholzovi otočki in tudi sama glava trebušne 
slinavke odreagira kot zdrav organ. Telo se takoj sprosti in prebava se takoj 
vzpostavi. Telo pridobiva na toploti, se greje in ožilje se začne urejati. Ožijo se vene 
in arterije se širijo. Sladkorna bolezen se v enem tednu uredi in potreba po inzulinu 
se močno zmanjša.  

Najtežje je stabilizirati tlak, ki po zaužitih mineralih močno pade. Bolniki to težko 
prenašajo, ker jih je strah. Strah se pojavi pri padcu tlaka. Takim bolnikom 
priporočamo kavico ali nekaj požirkov nesladkanega, pravega, močnega čaja in 
stanje se takoj popravi.  

Prebava in presnova se z uživanjem Jadranke močno popravita, kar je pogoj za 
delovanje ščitnice.  
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Vsa opisana delovanja se odvijajo pri vsakemu človeku enako. Poudarek dajemo 
sladkornim in rakavim bolnikom, ker s tem vračamo v življenje trebušno slinavko, 
katero slabo delovanje je vzrok njihove bolezni.  

Bolezen in minerali: 

Posledica dolgotrajne zakisanosti telesa in nepravilno delovanje organov in žlez vodi 
v pregretje telesa. Pregretje organov in žlez in maksimalna razširitev ožilja, slab 
pretok energije in slaba cirkulacija so osnovni vzrok vseh bolezni. Pregretost telesa je 
lahko začasna, delna ali popolna. Lahko se pojavi po jedi, po fizični aktivnosti, delu 
ali športu in po uživanju zdravil. Pregretost je lahko stalna zaradi prostih radikalov, to 
so minerali vezani na mrtve beljakovine. Prosti radikali še bolj pregrevajo telo po 
vsaki hrani, aktivnosti ali jemanju zdravil. Pregretje telesa vodi v izgubo optimalne 
toplote telesa skozi kožo in zožitev arterij. Slaba pretočnost telesa zaradi pregretja je 
vzrok odpovedi organov ali žlez in prav čiščenje prostih mineralov je prvo in osnovno 
kar moramo storiti, da se telo lahko začne zdraviti samo. Sočasno moramo uživati 
zdravju primerno hrano.  

Nenasičena voda je osnovni vir energije in osnovni pogoj za ozdravitev vsake bolezni 

  

 

  

 


