Living Water: wat het is, wat het doet.
Onze leefwijze vraagt steeds meer aandacht van het lichaam: de mens krijgt door de
lucht, door wat zij drinkt, en door wat zij eet erg stoffen binnen die het lichaam sterk
verzuren. Allerlei klachten op het gebied van spijsvertering, maar ook hersenactiviteit en heel veel orgaanproblemen, waaronder die met de huid, zijn het gevolg.
Een van de beste, natuurlijke oplossingen is het drinken van water. Maar dat is niet
genoeg: het moet gezond water zijn met de juiste pH (zuurtegraad), en die ligt
tussen pH7,5 en pH8,5.
Ons kraanwater in Nederland is goed, maar is niet gezond water. Veel mensen
schaffen daarom een toestel aan dat water produceert met de juist pH en de juiste
anti-oxiderende werking. De gevolgen van het drinken van voldoende water van de
juiste kwaliteit zijn: vermijden van dehydratatie, snelle opname van voedsel in de
cel, goede reiniging van vervuilde cellen door efficiënte afvoer uit het lichaam.
De Living Water van Qr-vollara is een toestel dat deze kwaliteit water levert. Een
verbeterde ionisatie techniek (samen met de ontdekker van dit gezonde water tot
stand gebracht) die hierin is verwekt is de DDI, Direct Disk Ionisatie. Deze geeft met
de juiste snelheid de juiste kwaliteit water af, die, mits in voldoende mate
ingenomen, ongelooflijke resultaten geeft.
Er zijn gebieden op aarde, bijv. in Nepal en bij de Himalaya waar mensen wonen die
gemiddeld 20 jaar ouder worden, vrijwel geen ziekten kennen, en geestelijk en fysiek
vitaal blijven tot hun dood. Onderzoeken brachten aan het licht dat de inname van
voedsel, drinken en lucht daar de enige invloed op is. Om dat op een natuurlijk
manier ook in onze eigen leefomgeving te bewerkstelligen is ondoenlijk: echter
kunnen we onszelf wel een véél gezonder leven geven door met name de verzuring
en de uitdroging van ons lichaam tegen te gaan.
De beste manier is de natuurlijke afvoer van toxinen bevorderen. Dat kan het snelst,
het eenvoudigst en het goedkoopst door het juiste water te drinken: voldoende
daarvan en als gewoonte. Kraanwater in Nederland is prima. En als we het
voldoende drinken doet het ook veel van wat het moet doen. Gezond water, en dat
is geïoniseerd alkalisch water, doet véél meer: de structuur van de moleculen van dit
water heeft andere eigenschappen, die de celwand verleiden deze snel toe te laten:
hierdoor worden voedsel zowel als afvalstoffen sneller en beter uitgewisseld. De
juiste alkalische waarde van het water zorgt dat de pH-balans eveneens in orde is. De
potentie water om oxidatie (verzuring) van het lichaam te reduceren, is enorm.
De gevolgen van het drinken van voldoende Living Water is: snelle opname van
voedsel in de cel, vermijdvan dehydratatie, en efficiënte reiniging van vervuilde
cellen door adequate afvoer uit het lichaam.

