TERAPIA CU APĂ
RESTRUCTURAT Ă
„Apa este o emoţie care curge.” Alberto Casiraghy

1. Utilizarea apei în scop terapeutic
1.1. Necesitatea de a bea apă
Apa este cea mai întâlnită substanță de pe pământ.
Aproximativ două treimi din suprafața Terrei este acoperită de ape. Uscatul este
brăzdat de râuri și fluvii.
Viața omului depinde de apă. Dacă privim hărțile geografice realizăm că, de
regulă, așezările omenești sunt plasate pe malul unei ape.
Apa este în tot și în toate.
La naștere corpul nostru conține în jur 80% apă, iar pe măsură ce înaintăm în
vârstă procentul de apă se reduce din ce în ce mai mult, tinzând spre procentul de
60%.
Apa este principala componentă a vieții. Toate fenomenele biologice din ființa
noastră se bazează pe aportul apei. Dacă în urma unui proces de deshidratare,
procentul de apă din corp ajunge sub 50%, survine moartea.
Apa are o importanță crucială în viața noastră. Cu toate astea, apa fiind
omniprezentă, puțini înțelegem importanța acesteia și manifestăm tendința de a o
neglija.
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Cercetările arată că avem nevoie de apă încontinuu pentru a înlocui acea
cantitate de apă care este consumată în procesele de ardere din corp.
Procesele de ardere se manifestă pe tot parcursul zilei. De aici ajungem la
următoarea concluzie:
pentru o hidratare optimă a corpului este necesar să consumăm cât mai des,
mici cantități de apă pe întreg parcursul zilei
Este importantă atât cantitatea de apă pe care o bem, cât și felul în care aceasta
este pregătită înainte de a fi consumată.
Dacă pentru prepararea mâncării s-a generat o întreagă industrie de gătit, suntem
foarte puțini cei care dăm importanță pregătirii apei înainte de a fi consumată.
Pentru a estima importanța biologică a apei, vă propun să analizăm traseul pe
care acest lichid de mare preț îl urmează în organismul nostru.
Apa intră în cavitatea bucală, ulterior este antrenată în tubul digestiv.
Din tubul digestiv, cea mai mare parte a apei este absorbită în sânge.
Sângele transportă apa prin tot corpul hrănind fiecare celulă. Apa este
principalul combustibil al celulei noastre așa cum este carburantul pentru automobil.
De aici ajungem la următoarea concluzie: starea de sănătate și vitalitatea
corpului uman sunt determinate în mod indisolubil de cantitatea și calitatea
apei pe care o consumăm.
Cercetările confirmă că omul are nevoie zilnic în medie de 40 ml. de apă/kgcorp.
Asta înseamnă că un om cu greutatea de 70 de kg are nevoie de aproape 3 litri
de apă/zi, iar un om cu greutatea de 100 de kg are nevoie de aproximativ 4 litri de
apă/zi.
Puțini suntem preocupați să bem zilnic o cantitate de apă atât de mare.
Acest fenomen este determinat de faptul că, în mod normal, percepem starea de
sete abia atunci când în corp, este un deficit de aproximativ 2 litri de apă
Din această cauză, majoritatea manifestăm tendința de a trăi într-o stare de
deshidratare cronică.
De aici deducem că nu e suficient să bem apa doar atunci când ne e sete, ci e
important să ne obișnuim să bem apă, conform unui program pe care să-l
setăm din timp, ca pe o cutumă a vieții.
Este importantă cantitatea de apă pe care o consumăm, dar este, de asemenea,
foarte importantă metoda de pregătire a apei înainte de a fi consumată.
În cele ce urmează vom aprofunda programe de pregătire a apei înainte de a fi
consumată.
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1.2. Necesitatea de a restructura apa
Dintotdeauna bem apă. Perceput ca un automatism intrat în rutina vieții, am
ajuns să nu ne mai concentrăm la procesul de a bea apă.
De regulă bem apă fiind cu gândul la alte activități în care suntem angrenați.
Ca majoritatea oamenilor, timp de aproape jumătate de secol am persistat în
ideea de a nu acorda suficientă atenție apei. Prin urmare, beam apa din instinct de
conservare, doar atunci când percepeam senzația de sete.
Din această cauză, aproape invariabil, atunci când îmi făceam analizele medicale,
mi se spunea că am deficit de apă în corp.
De la un moment dat am început să beau mai multă apă, dar, cu toate acestea, în
corpul meu se manifesta în continuare un anumit deficit de apă.
Acest fenomen apărea ca urmare a faptului că deși beam mai multă apă, aceasta
nu era asimilată suficient de bine la nivel celular.
Nu înțelegeam de ce se manifestă un asemenea deficit și am început să cercetez
procesul de asimilare a apei în corp.
În timp, am înțeles că celulele deși plutesc într-o mare de apă, acestea asimilează
apa în măsura în care lichidele respective au o structură suficient de bună pentru a
susține funcționarea benefică a proceselor biologice.
Așa am ajuns să înțeleg că apa este asimilată în celule prin niște orificii cu
diametrul mai mic decât cel al moleculelor de apă.
Pentru ca moleculele de apă să poată trece prin acele orificii, este necesar ca
acestea să aibă o anumită fluiditate și elasticitate pentru a se alungi în procesul de
trecere prin orificiile de intrare în celule
Apa provenită de la robinet sau din rețelele de comercializare este influențată de
energiile cu care aceasta intră în contact, din momentul în care a fost scoasă din
pământ și până ce a ajuns în paharul nostru.
Energiile negative cu care apa interacționează pe tot acest traseu, îi afectează
calitățile. Ca urmare a acestui proces, apa își pierde o mare parte din întregul ei
potențial de transformare benefică.
Pornind de la acest fenomen, recomand să restructurați apa înainte de o
consuma. Această recomandare este justificată și de următoarele argumente:
•

Înaintașii noștri supuneau apa unor ritualuri de restructurare energetică.
O parte dintre aceste ritualuri sunt practicate și astăzi de către șamani și chiar
de către cei care au învățat să lucreze în mod creator cu apa.
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•

Religia creștină manifestă un ritual de sfințire a apei. În urma acestui ritual
apa rezultată se numește agheasmă.

•

Promotorii fizicii cuantice atribuie apei energizate calități terapeutice.

•

Marele savant Masaru Emoto a demonstrat că apa poate fi modelată
energetic în forme cu totul surprinzătoare.

Pentru a susține veridicitatea influenței pe care o au energiile asupra apei,
Masaru Emoto a înghețat mai multe eșantioane de apă și apoi a fotografiat cristalele
de gheață înainte și după ce asupra acestora s-au emis anumite forme de armonizare
energetică.
În figura de mai jos sunt prezentate două imagini cu un eșantion de apă înghețată,
fotografiat în două ipostaze diferite:
•
•

imediat după ce a fost prelevat de la robinet;
după ce aceasta a fost supus procesului de restructurare prin adresarea unor
cuvinte benefice.

Fig. 1. Imagini cu eșantioane de apă înghețată înainte și după restructurare.

Imaginea din stânga reprezintă cristale de apă înghețată colectată direct de la
robinet, fără ca asupra acesteia să se fi acționat în nici un fel.
Imaginea din partea dreaptă reprezintă cristale de apă provenite din aceeași
sursă, asupra căreia s-au transmis energii benefice.
Comparând cele două imagini, ajungem la următoarele concluzii:
•

dacă asupra apei nu se acționează în mod creator, efectele sale benefice sunt
limitate;
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dacă asupra apei se transmit energii pozitive, moleculele acesteia se
restructurează
așezându-se
în
forme
geometrice
regulate.
Ca urmare a transformărilor la nivel molecular, apa restructurată atrage cu
eficiență energiile universului, le amplifică și apoi le transmite mai departe.
În această ipostază apa restructurată devine amplificator de energie
benefică.

Așa cum este importantă prezența apei în corp, la fel de importantă este prezența
apei în mediul în care trăim și chiar în câmpurile noastre subtile.
Se întâmplă acest proces întrucât, în funcție de felul în care este structurată apa
din jurul nostru, ni se dă acces la energiile din univers.
Ca urmare a acestui proces, apa ne influențează atât starea de sănătate, cât și
rezultatele acțiunilor noastre de zi cu zi.
Pentru a vă convinge de efectele benefice ale apei restructurate, vă propun să
faceți următorul experiment.
1. Puneți într-un recipient o cantitate de apă și o gustați îndelung.
Purtați apa prin gură cu scopul de a-i percepe gustul, vâscozitatea, textura,
aciditatea, consistența și duritatea.
2. Aplicați programul de restructurare a apei conform prezentei lucrări.
3. Gustați apa din nou. Purtați apa prin gură cu scopul de a-i percepe
modificările parametrilor pe care ați reușit să îi identificați la punctul 1.
4. Faceți comparație între cele două stări ale apei, de dinainte și după
restructurare.
Spre marea surpriză a dumneavoastră, veți constata că apa restructurată este mai
dulce, mai fluidă, mai elastică, mai puțin dură și mai plăcută la gust.
Așadar, fără să fi introdus nici o altă substanță în conținutul din recipient, ci doar
prin aplicarea programului de restructurare a apei, s-a obținut un produs nou, mult
mai benefic.

1.3. Pregătirea programului de
restructurare a apei
Programul de restructurare a apei poate deveni un act de mare impact energetic
și biologic. Datorită acestui avantaj, vom căuta să-l pregătim cu minuțiozitate.
În acest scop vom procura din timp următoarele produse:
•

apă de băut;
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eșarfă sau ochelari de somn;
recipient pentru apă.

1. Apă de băut.
Se spune că cea mai bună apă este cea de izvor.
Cum nu avem acces direct la apa de izvor, ne adaptăm și consumăm o apă cât mai
bună, în condițiile pe care le avem.
Din proprie experiență, și din evaluările făcute de instituții de cercetare cea mai
bună apă este apa alcalină. Apa alcalină, conține săruri minerale asimilate din
mediul cu care aceasta a intrat în contact.
Sărurile minerale înglobate în apă se asimilează cu ușurință în organism, datorită
faptului că acestea sunt de origine naturală.
Conținutul de săruri din apă este dat de nivelul pH-ului.
Recomand să achiziționați apa cu pH -ul cuprins între 8 și 9,5.

2. Eșarfă sau ochelari de somn.
Atunci când avem ochii deschiși, suntem tentați să ne conectăm energetic la
obiectele din jur, chiar dacă nu prezintă interes.
Orice conexiune energetică inutilă ne consumă din potențialul de creație.
Pentru a ne amplifica potențialul creator, este necesar să ne conectăm la suflet esența care ne susține pe acest pământ.
Cel mai bine, ne putem conecta cu sufletul atunci când avem ochii acoperiți cu
o eșarfă sau cu ochelari de somn. De aceea, recomand ca în timpul terapiei să
aplicați la nivelul ochilor o eșarfă, sau o pereche de ochelari de somn.

3. Recipientul cu apă.
Este important recipientul în care alegeți să restructurați apa.
Din proprie experiență am constatat că cele mai bune recipiente de apă sunt cele
cu volumul de 500 ml.
Avem tendința de a consuma prea puțină apă.
Cantitatea de 500 de ml. de apă restructurată ne asigură necesarul de lichide
pentru o perioadă mai lungă de timp. Apa restructurată, va fi băută în înghițituri
mici ca și cum ați bea un lichid de mare preț cu ajutorul căruia vă veți sfinți întreaga
ființă.
Vă recomand ca în programul de restructurare a apei să utilizați două tipuri de
recipiente:
• paharul de 500 ml;
• sticla de 500 ml.
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Puteți utiliza de asemenea orice alt tip de recipient, cum ar fi: căni, borcane sau
alte tipuri de vase.
Recomand ca recipientele în care restructurați apa să fie din sticlă sau din
porțelan. Materialele din care sunt realizate cele două tipuri de recipiente nu intră în
reacție chimică cu apa.
Recomand ca cele două tipuri de recipiente să arate precum cele din figura
următoare.
Fig.2. Recipiente recomandate pentru restructurarea apei.

Argumentele restructurării apei în pahar:
În timp am experimentat o multitudine de tipuri de pahare.
Am ajuns la concluzia că cel mai bine este să utilizam un pahar de sticlă, cu
picior, cu forma unei picături de apă în cădere liberă.
Iată motivele pentru care recomand să utilizați un astfel de pahar:
•

Apa din pahar este în contact direct cu apa din atmosferă. Fiind în contact
direct, comunicarea energetică în raport cu sufletul și cu universul este mai
eficientă.

•

Utilizăm un pahar de sticlă cu picior pentru a da apei un statut superior, așa
cum se procedează cu vinul roșu.
Apucând paharul de picior, apa se află deasupra mâinii noastre.
Prin plasarea apei deasupra mâinii manifestăm o atitudine de smerenie față
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de univers - locul de unde provine apa pe care urmează să o consumăm.
•

Alegem un pahar sub forma unei picături de apă aflată în cădere liberă.
Alegem un astfel de pahar, întrucât moleculele de apă din recipient au
tendința de a se uni sub forma unei picături aflate în cădere liberă.
Nu este întâmplător faptul că Ikea, unul dintre cei mai mari producători de
obiecte casnice din lume, promovează un pahar pentru vin având o formă
apropiată de cea a unei picături de apă aflată în cădere liberă.

Argumentele restructurării apei în sticlă de 500 ml.
Recomand să utilizați sticla de 500 ml pentru restructurarea apei, din
următoarele motive:
•

Sticla de apă poate fi etanșeizată cu dop.
Acest tip de recipient ne dă posibilitatea să îl purtăm cu ușurință în câmpul
auric, de jur - împrejurul corpului, cu viteze variabile și în poziții care dau
versatilitate și mai mare terapiei cu apă.
Pentru ca apa să nu barboteze în timpul terapiei, vă recomand să umpleți
sticla până la refuz după care să aplicați capacul.

•

Sticla de apă poate fi utilizată la activitățile de palpare de la nivelul
țesuturilor.

•

Sticla de apă poate fi purtată în geantă după ce conținutul de apă a fost
restructurat.
Având recipientul în geantă, avem posibilitatea să utilizăm apa peste tot pe
unde ajungem.

•

Având un astfel de recipient, îl putem reumple cu apă, ori de câte ori ne
dorim să reluăm procedura de restructurare a apei.

Recomand să aveți la dispoziție atât pahar cu picior cât și sticlă de 500 ml. pentru
ca astfel să puteți aborda cu ușurință cât mai multe forme de restructurare a apei.
Un aspect foarte important în procedura de restructurare a apei este felul în care
apucați și mânuiți recipientul cu apă.
Recomand să cuprindeți recipientul de apă cu palma dreaptă, iar palma stângă
să fie aplicată sub talpa de susținere a acestuia.
Atunci când deplasați recipientul de jur-împrejurul corpului recomand să-l țineți
doar cu o singură mână (cu mâna dreaptă), cu scopul de a avea mai multă mobilitate
în programul de modelare a apei în câmpurile cuantice.
Pentru a da și mai mare putere terapiei cu apă, vă recomand să aplicați cealaltă
mână (mana stângă) pe ombilic.
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1.4. Terapiile cu apă restructurată
Dragi cititori, probabil că atunci când ați citit titlul „Terapia cu apa restructurată”
v-ați gândit la faptul că vom aplica terapia cu apă doar la nivelul tubului digestiv.
Așa cum am afirmat în primele rânduri ale lucrării, apa restructurată este profund
benefică în actul de digestie.
Acest program de modelare energetică va fi dezvoltat pe larg în cartea
„Alimentația integrativă ”.
Apa are un potențial uriaș. Puterea apei este dată de faptul că acest lichid
miraculos este răspândit într-un procent foarte mare peste tot în univers.
Fiind omniprezentă, apa are un mare impact decisiv în toate ipostazele vieții
Conform fizicii clasice, apa este un fluid care la temperatura de 0,01 grade are
un punct numit „punctul triplu al apei”. La această temperatură apa poate coexista,
în toate cele trei stadii; lichid, solid și gaz.
Existența punctului triplu al apei, pune în evidență versatilitatea acestui lichid
de importanță vitală în existența vieții pe pământ.
Dacă apa aflată sub formă lichidă și solidă ne conectează cu Pământul, apa sub
formă de vapori (în stare gazoasă) ne conectează cu câmpurile cuantice ale
Universului.
Fizica a demonstrat că apa sub formă de vapori are conductivitate electrică de
mii de ori mai bună decât aerul uscat. Vaporii de apă din univers transmit energia,
după aceleași principii după care circulă energia prin conductorii electrici.
Acționând asupra apei din recipient prin intermediul energiei noastre, conținutul
de lichid rezultat se transformă în amplificator energetic. Ca urmare a acestui fapt,
ne conectăm cu mai multă ușurință cu apa din câmpurile cuantice ale universului.
Având în vedere faptul că apa cu care lucrăm ne pune în contact cu câmpurile
cuantice ale universului, o vom numi apa cuantică.
Universul are puteri infinite. În momentul în care prin intermediul apei din
recipient ne conectăm la o resursă de energie de putere infinită, în noi se pot
declanșa procese de vindecare miraculoase.
În timp am experimentat o multitudine de forme de energizare a apei și am
obținut rezultate uimitoare. Așa am ajuns la următoarea concluzie:
apa poate genera programe de viață miraculoase.
Pentru a genera programe de viață miraculoase este important să avem răbdare
cu noi înșine pentru a ajunge să putem restructura apa în mod eficient.
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În prezenta lucrare am ales să vă recomand 4 metode de restructurare a apei care
se detașează ca fiind printre cele mai benefice. Aceste programe sunt:
•
•
•
•

reprogramarea apei;
numerologia apei;
dansul apei;
terapia cu apa cuantică.

Primele trei forme de restructurare a apei pot fi aplicate în mod independent, sau
pot fi aplicate în mod combinat.
Cele mai bune rezultate în restructurarea apei se pot obține atunci când primele
3 metode de terapie sunt aplicate în mod combinat. Aceasta metodă de terapie se
numește: numește TERAPIA CU APA CUANTICĂ.
Este foarte importantă durata de timp pe care o dedicați programului de
restructurare a apei. Din proprie experiență pot să afirm că se pot obține rezultate
benefice de mare impact dacă lucrăm cu apa cel puțin 12 minute.
Cele mai mari transformări pot fi obținute dacă lucrăm cu apa peste 21 de
minute. Pe măsură ce lucrați cu apa din recipient o durată mai lungă de timp, aceasta
reușește să pătrundă din ce în ce mai adânc în câmpurile cuantice ale universului.
Dând putere de vindecare și vitalizare apei, aceasta poate fi utilizată în programe
terapeutice atât pentru voi înșivă, cât și pentru alte ființe care încă nu au puterea de
a lucra cu apa. În cele ce urmează prezint în mod schematic principiu de vindecare
și vitalizare cu apa cuantică.
Fig. 3. Comunicarea energetică dintre corp și univers prin intermediul apei cuantice.

În cele ce urmează vă prezint cu bucurie cele patru forme de restructurare a apei.
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2. Reprogramarea apei
Un grup de cercetători de la o universitate din Rusia au studiat efectele
rugăciunii asupra apei.
Studiul a constat în efectuarea de fotografii Kirlian a moleculelor de apă, înainte
și după aplicarea unor incantații religioase.
Fotografiile respective au pus în evidență faptul că moleculele de apă asupra
cărora s-au aplicat incantații religioase radiază energie sub formă de câmpuri
luminescente. De asemenea, moleculele de apă asupra cărora s-au aplicat incantații
religioase, se repoziționează formând clustere. Acestea devin receptori de energie
benefică din univers.
Introducând în corp apa restructurată sub formă de clustere, transmitem
informația întregii ființe și toată apa din noi va avea tendința de a se reorganiza în
clustere. Ca urmare a acestui fenomen, ființa noastră își amplifică receptivitatea la
energiile benefice din univers.
Reprogramarea apei se poate face atât prin invocații religioase cât și prin
intonații de mulțumire și apreciere adresate către Dumnezeu, Universului, și
eșantionului de apă cu care lucrăm.
Fiecare apă vine cu un anumit program. Noi, prin activitatea de modelare
creativă putem programa ca apa să se restructureze în scop benefic, atât pentru noi
înșine cât și pentru semenii noștri.
Recomand să vă adresați apei așa cum v-ați adresa unei ființe dragi!
Apa reprezintă o energie similară cu cea a ființei umane. Atunci când ne adresăm
apei cu iubire, aceasta devine receptivă la nevoile noastre, ajutându-ne să ne repliem
mai bine pe programele de viață în care suntem angrenați.
Atunci când introduceți în corp o apă reprogramată energetic, aceasta va produce
restructurarea apei întregii noastre ființe, ajutând-o să devină mai sănătoasă și mai
puternică.

Procedura de reprogramare a apei
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, ozonificare a spațiului de
locuit prin fumigații (puteți tămâia) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc benefic din
cameră. De preferat ar fi să aplicați reprogramarea fiind orientați cu fața spre
icoane, spre răsărit sau spre geam.
3. Tineți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața susținere a recipientului.
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4. Priviți conținutul apei. Aplicați ochelarii de somn pe ochi sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu energia apei.
Pentru a obține acest deziderat, veți amplifica energia de la nivelul pieptului,
până ce simțiți că aceasta a înglobat recipientul cu apă.
5. Amplificați cât mai mult energia de la nivelul pieptului împreună cu cea a
apei din recipient până ce aceasta depășește mărimea clădirii în care sunteți
și se contopește cu energiile din câmpurile cuantice ale universului.
Vă imaginați ca ați devenit ca un soare și emanați o lumina galbenstrălucitoare în tot universul, așa cum este soarele în luna mai.
Puteți, de asemenea, să vă imaginați că emanați lumini multicolore așa cum
sunt culorile curcubeului.
6. Rostiți următoarele invocații:
Mulțumesc apă! Mulțumesc! Mulțumesc pentru că mă susții să devin
mai mai puternic/ă și mai sănătos/sănătoasă!
Te rog să mă susții să duc la îndeplinire următoare obiective:
(în acest moment veți prezenta scopul pentru care reprogramați apa).
Îți mulțumesc, Doamne, pentru apa pe care mi-ai dăruit-o!
Prin această apă se purifică întreaga ființă!
Facă-se voia ta, Doamne! Mulțumesc, Doamne! Amin.
Recomand să repetați de cel puțin trei ori aceste invocații.
De asemenea puteți intona orice alte invocații care vă reprezintă interesele.
7. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul primit prin intermediul apei.
Am dat un exemplu de reprogramare a apei utilizând invocațiile pe care le
pronunț în mod obișnuit. Este important să pronunțați invocațiile care vă reprezintă
cel mai bine în raport cu voi înșivă și cu puterile infinite ale universului.
În acest scop, vă recomand să vă luați libertatea de a intona orice invocație care
vă poate întări sănătatea și potențialul creator.
După ce ați reprogramat apa, o veți sorbi în înghițituri mici o cât mai lungă
perioadă de timp.
Recomandări importante
• Dacă nu sunteți suficient de bine relaxați și nu vă puteți concentra la
invocații, recomand să începeți terapia prin a aplica numerologia apei.
•

Pentru a crește intensitatea conexiunii energetice dintre suflet și apa din
pahar, recomand ca pe toată perioada terapiei să mișcați recipientul ca apă,
câte 1-2 mm, în ritmul bătăilor inimii.
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3. Numerologia apei
(Restructurarea apei cu ajutorul codurilor numerice)
Acum peste 2500 de ani, marele învățat Pitagora afirma că tot ce se află în
univers este reprezentat de numere.
Evoluția tehnologiei moderne a demonstrat faptul că Pitagora avea dreptate.
Tot ce se creează cu ajutorul computerelor este codificat prin șiruri numerice.
De asemenea, tehnologia modernă are tendința a codifica totul cu șiruri numerice.
Universul este asemănător unui computer gigantic. Tot ce este în univers
este creat sub o logică divină ce poate fi reprezentată prin coduri numerice.
Ființa umană are un număr de 7 centri energetici.
Fiecare centru energetic are un număr ce poate fi împărțit în mii de subdiviziuni.
Fiecare subdiviziune poate fi de asemenea codificată.
În momentul în care ne adresăm apei prin coduri numerice, la nivelul structurii
acesteia se produc modificări benefice, întrucât lichidul respectiv se conectează la
codurile numerice în univers.
Universul are tendința de a fi pur și infinit.
Prin restructurarea apei cu ajutorul numerelor, vom genera o energie benefică
de mare impact atât asupra corpului nostru, cât și asupra câmpurilor cuantice la care
ne raportăm în mod obișnuit.
Este foarte important și ce numere pronunțați atunci când vă adresați apei.
Dacă nu aveți experiență în numerologie, recomand să priviți recipientul cu apă
și să pronunțați rar și apăsat numerele de la 1 la 7; numerele aferente celor 7 centri
energetici din ființa noastră. Puteți, de asemenea, să numărați de la 1 la 10, de la 1
la 12, de la 1 la 21, de la 1 la 33 sau de la 1 la 120.
Toate aceste repere pot fi de mare impact benefic în programarea ființei umane.
Dacă veți aplica numerologia apei o mai lungă perioadă de timp, veți ajunge să
primiți coduri numerice venite direct de la univers.
Aceste numere pot fi șiruri de genul: 23682, sau 58982514292..., etc.
Dacă în timp ce lucrați, primiți acest tip de numere, este bine să le pronunțați.
De regulă, numerele pe care le primim vin din dialogul cu universul și reprezintă
o parte dintre necesitățile noastre firești.
Atunci când pronunțați astfel de numere, conținutul apei din recipient se
conectează la codurile numerice din univers.
De obicei, aceste coduri reprezintă structurile noastre de susținere din univers.
Prin pronunțarea acestora, în mod practic cooptăm respectivele structuri din
univers să lucreze în scopul creșterii potențialului nostru de manifestare.
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Pentru a întări efectul energetic al acțiunii noastre asupra apei, recomand ca în
momentul în care pronunțați un număr să deplasați paharul (într-o direcție care vă
inspiră în acel moment) pe o distanță de 5-6 mm.
Această ușoară deplasare a recipientului cu apă, va genera un impuls energetic
suplimentar asupra apei din recipient. Prin această acțiune veți crea o apă cu puteri
mult mai mari în scopul creației voastre.
Prin restructurarea apei cu ajutorul codurilor numerice, putem genera energii
care ne pot stimula spre o viață sănătoasă, trăită în bucurie și pace sufletească.

Procedura de restructurarea a apei
cu ajutorul codurilor numerice
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc benefic din
cameră. De preferat este să fiți orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau
spre geam.
3. Priviți conținutul apei. Aplicați ochelarii de somn pe ochi, sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu energia apei.
Pentru a obține acest deziderat, veți amplifica energia de la nivelul pieptului,
până ce simțiți că aceasta a înglobat recipientul cu apă.
4. Amplificați cât mai mult energia de la nivelul pieptului împreună cu cea a
apei din recipient până ce aceasta depășește mărimea clădirii în care sunteți
și se contopește cu energiile din câmpurile cuantice ale universului.
Vă imaginați ca ați devenit ca un soare și emanați o lumină galbenstrălucitoare în tot universul, așa cum este soarele în luna mai.
Puteți, de asemenea, să vă imaginați că emanați lumini multicolore așa cum
sunt culorile curcubeului.
5. Rostiți în gând numerele de la 1 la 7 de mai multe ori la rând.
În momentul în care ați rostit un număr, deplasați paharul pe o distanță de 56 mm într-o direcție oarecare.
Veți continua să intonați și alte coduri numerice, așa cum sunteți inspirați în
acel moment. Timp de execuție, minim 12 min.
6. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul în creație primit prin intermediul
codurilor numerice.
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4. Dansul apei
(restructurarea apei prin dans energetic)
Relatare. Cum am descoperit dansul apei?
Într-o dimineață, în timp ce lucram cu apa, mi-a venit ideea să port paharul prin
câmpul auric, imitând mișcările pe care le fac în mod obișnuit la dansul energetic.
Spre marea mea surpriză, în doar câteva minute am simțit o stare de relaxare
profundă în toată ființa, iar pe acest fond am început să lăcrimez și să casc intens.
Aceste stări puneau în evidență faptul că în ființa mea se produceau transformări
benefice de mare impact.
Realizând cât de mare este efectul acestei activități, în zilele care au urmat am
experimentat dansul cu paharul de apă în mai multe ipostaze, purtându-l cu grijă
înde jur-împrejurul corpului.
După fiecare procedură, senzațiile energetice erau diferite și profund benefice.
În timp ce lucram cu apa m-am gândit la faptul că gestul de a ridica paharul cu
apă în sus și rostirea de invocații benefice nu reprezintă o noutate.
Aceasta acțiune poate fi regăsită în multe dintre culturile lumii.
Omul „dansează” cu apa de mii de ani.
De exemplu, atunci când vrem să ciocnim un pahar cu vin în compania unor
persoane dragi, obișnuim să toastăm, ridicând paharul cu lichid câțiva centimetri.
Nu este întâmplător aceste gest. Prin ridicarea paharului, în mod practic
plimbăm lichidul prin câmpul nostru energetic și prin câmpul de iubire creat cu
persoanele la care ne raportăm. Prin această acțiune, conținutul din pahar devine
mai plăcut și mai ușor de asimilat.
De la un moment dat, pentru a avea mobilitate și mai mare în ce privește
deplasarea apei în câmpul meu auric, în aplicarea programului de restructurarea apei
am utilizat un recipient de sticlă.
Având apa într-o sticlă închisă etanș, am fost și mai relaxat atunci când am
deplasat-o de jur-împrejurul corpului.
Ca urmare a acestui fapt, efectele au fost mult mai intense și mai profunde. Pe
măsură ce dansez cu apa, mă percep a fi din ce în ce mai armonios și mai puternic.
Fiind încurajat de rezultate am generat o procedură de restructurare a apei,
deplasând conținutul unui recipient plin cu lichid, în câmpul auric.
Dansul apei poate fi aplicat pe fond muzical sau în liniște.
De regulă, aplic dansul apei fără fond muzical întrucât liniștea îmi dă mai mare
putere de dialog cu lichidul din recipient.
În cele ce urmează vă prezint metoda de aplicare a dansului apei.
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Procedura de restructurare a apei
prin dansul apei
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc benefic din
cameră. De preferat ar fi să fiți orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau
spre geam.
3. Priviți conținutul apei. Aplicați ochelarii de somn pe ochi sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu energia apei.
Pentru a obține acest deziderat, veți amplifica energia de la nivelul pieptului,
până ce simțiți că aceasta a înglobat recipientul cu apă.
4. Amplificați cât mai mult energia de la nivelul pieptului împreună cu cea a
apei din recipient până ce aceasta depășește mărimea clădirii în care sunteți
și se contopește cu energiile din câmpurile cuantice ale universului.
5. Aplicați palma stângă pe ombilic, iar cu mâna dreaptă deplasați recipientul
în câmpul energetic de jur-împrejurul corpului.
Deplasați lent recipientul cu apă, în plan orizontal, din partea stângă în partea
dreapta si invers, plasându-l în partea inferioara a trunchiului.
Din aproape în aproape, pe un traseu de tip zig-zag veți deplasa recipientul
în partea dreaptă și în partea stângă, până ce ajungeți cu brațele deasupra
capului.
Veți coborâ recipientul cu apă din aproape în aproape, pe același traseu de
tip zig-zag până în zona inferioară a trunchiului
Repetați această procedură atât timp cât simțiți că vă face bine.
6. Deplasați lent recipientul cu apă, în plan vertical din partea de sus în partea
de jos și invers, plasându-l în partea dreaptă a trunchiului.
Din aproape în aproape, pe un traseu de tip zig-zag veți deplasa recipientul
spre partea stângă a corpului.
Veți deplasa recipientul cu apă din aproape în aproape, în sens invers pe
același traseu de tip zig-zag până în partea dreaptă a trunchiului
Repetați această procedură atât timp cât simțiți că vă face bine.
7. Deplasați liber recipientul cu apă în câmpul auric, de jur-împrejurul corpului
fără nici o regulă, așa cum sunteți inspirați în acel moment.
8. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul în creație primit prin dansul apei.
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5. Terapia cu apa cuantică
Terapia cu apa restructurată mi-a oferit bucurii nemărginite.
În cele ce urmează voi face o relatare în acest sens..
Relatare. Vindecarea cu apă cuantică.
Într-o seară, un medium de mare har mi-a scris următoarea frază: „Ioan, să te
odihnești. Așa cere acum și inima ta. Inima ta este cuprinsă ca într-o menghină. Ai
grijă de tine!”
Când am citit aceste rânduri, am rămas profund surprins. Într-adevăr mediumul
avea dreptate. În ultima vreme, inima mea dădea semne de oboseală.
Cu toate că am aplicat mai multe proceduri terapeutice, de câteva săptămâni, în
zona inimii simțeam o durere apăsătoare.
Mesajul acelui medium m-a pus pe gânduri. Era un sem că inima mea era atât
de afectată încât acel medium a perceput-o în câmpurile mele cuantice, fără să îl fi
întrebat și fără să îi fi spus nimic despre mine sau despre starea de sănătate.
Ca urmare a acestui mesaj, în mintea mea răsărise gândul că într-o zi inima mea
se va opri și nu voi mai duce la bun sfârșit misiunea pe care mi-am asumat-o.
Acest gând era amplificat și de faptul că la precedentele verificări, computerul
tomograf a pus în evidență mai multe depuneri de calciu pe vasele coronariene.
Mesajul acestei persoane m-a trezit ca după un somn lung și agitat.
În acel moment am simțit că este timpul să mă ocup în mod serios de inima mea.
Când mi-am palpat zona inimii, am constatat o durere profundă la nivelul
țesuturilor. Am început să masez zonele dureroase, dar, cu toate că eram dăruit în
această activitate, nu sesizam nici o îmbunătățire a stării de sănătate.
La un moment dat, în timp ce mă masam, mi s-a făcut sete.
Mi-am pus un pahar de apă și am aplicat procedura de restructurare a apei.
În timp ce lucram cu apa, am fost impulsionat să ating pieptul (în dreptul inimii)
cu paharul plin cu apă.
Am simțit că este bine să țin mai mult timp paharul lipit de piept.
Imediat ce am lipit paharul de piept, am început să casc, iar la scurt timp au
început să îmi curgă lacrimi din abundență pe obraz.
Pentru a mă interioriza și mai bine mi-am pus ochelarii de somn. Am pus din
nou paharul în dreptul inimii și am început să aplic pe îndelete toate cele trei forme
de restructurare a apei: reprogramarea apei, numerologia apei și dansul apei.
Pe măsură ce lucram cu apa, mă simțeam din ce în ce mai bine.
La un moment dat, am simțit să port paharul de apă pe trasee spiralate, de jur
împrejurul inimii. Mă simțeam din ce în ce mai relaxat în toata ființa.
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Mi-a dat mult curaj această transformare și astfel am lipit paharul cu apă de corp
în zonele în care țesuturile erau dureroase.
Apoi am desenat cercuri concentrice în zonele dureroase.
Am aplicat această procedură timp de aproximativ 20 minute.
În acest timp am lăcrimat din abundență și am căscat. La finalul terapiei am băut
apa. Am fost foarte surprins de faptul că apa avea calități cu totul și cu totul speciale.
Apa era foarte fluidă, în același timp blândă cu papilele gustative.
Apa era atât de plăcută încât imediat ce am gustat-o, am simțit dorința de a o
consuma pe toată deodată.
M-am abținut să nu o beau dintr-o dată, așa ca am băut-o în înghițituri mici.
În acest fel, am reușit să percep transformările miraculoase ale acelei ape, fără
ca eu să fi introdus nici o altă substanță.
De atunci terapia cu apă a devenit obișnuință cotidiană. Fac terapia cu apă atunci
când am dureri în corp, atunci când am de rezolvat un blocaj energetic, atunci când
am de tăiat stringuri, atunci când trec prin stări conflictuale.
De asemenea, fac terapii cu apă, ori de câte ori am de întreprins o activitate
importantă și vreau să obțin cel mai bun rezultat.
În cele ce urmează vă prezint terapia cu apa cuantică.

Procedura terapiei cu apa cuantică
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc potrivit din
cameră. De preferat ar fi să fiți orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau
spre geam.
3. Prindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
4. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați o pereche ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau
închideți ochii pentru a „privi” apa cu sufletul.
Aplicați reprogramarea apei.
Aplicați numerologia apei.
Aplicați dansul apei.
5. Atingeți de corp recipientul în zona de suferință și faceți cercuri concentrice
de jur împrejurul punctului de reper.
Veți roti recipientul cu apă în ambele sensuri. Timp de execuție, 7 min.
6. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darurile primite prin terapia cu apa cuantică.
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6. Proceduri specializate de antrenament
cu apa cuantică
6.1. Terapia cu apa cuantică pentru pregătirea
unei zile marcate de biruință
Fiecare zi constituie un nou început pentru viața și creația noastră.
Tot ce se întâmplă în noi și în jurul nostru este determinat de energiile pe care le
vehiculăm. Apa cuantică este un foarte bun vehicul pentru energiile benefice.
Pentru a amplifica efectul benefic al creației voastre, vă recomand ca imediat ce
v-ați ridicat din pat să aplicați procedura de antrenament cu apa cuantică.
Vă recomand ca în timpul antrenamentului să vă focalizați pe programele
prioritare din ziua respectivă, lucrând pe scopuri clare și precise în funcție de
obiectivele pe care le aveți de îndeplinit.
Pentru a crea o realitate benefică, în timpul terapiei vă veți imagina în cele mai
frumoase ipostaze pe care urmează să le trăiți.
Peste toate imaginile care se perindă prin fața dumneavoastră vizualizați cum
turnați din belșug apă cuantică, de nuanța soarelui din luna mai sau din spectrul
ROGVAIV.
Veți turna apă cuantică în câmpurile tuturor persoanelor cu care urmează să
interacționați în ziua respectivă.
Terapia cu apa cuantică ne conduce cu precizie pe cele mai scurte drumuri către
succes în realizarea obiectivelor. Aplic procedeul de antrenament cu apa cuantică
de câteva luni, iar rezultatele sunt miraculoase. Au fost și zile în care am aplicat
terapia cu apa cuantică, iar pe la prânz, mi se părea că universul nu răspunde
nevoilor mele.
Din fericire aceasta era doar părerea mea, întrucât până seara, aveam să obțin
rezultate care depășeau cu mult nivelul așteptărilor mele inițiale.
Se întâmplă un asemenea proces întrucât, în multe cazuri Universul are rațiuni
pe care mintea nu le cunoaște.
În acest cadru, apa fiind setată după „mintea” universului, alege cele mai
frumoase și mai inspirate forme de realizare a programelor de viață.
Înțelegând că de fiecare dată alegerile universului sunt cele mai bune, mă las să
curg în programul zilei așa cum curge apa printre stânci, urmând ca spre seară să
mă așez în albia sufletului așa cum apa se așează în albia unui râu de câmpie.
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Terapia cu apa cuantică a devenit o obișnuință cotidiană în programul de
antrenament de dimineață datorită faptului că aceasta generează rezultate de mare
impact pentru ziua care abia începe.
Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică pentru
pregătirea unei zile de mare succes
7. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
8. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc liniștit din
cameră. De preferat ar fi să fiți orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau
spre geam.
9. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
10. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
11. Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar.
Veți căuta să dați culoare energiei pe care o amplificați.
Recomand sa impregnați energiile cu nuanța pe care o are soarele din luna
mai (sau orice altă nuanță care vi se potrivește).
Amplificați energia sufletului și a apei din pahar din ce în ce mai mult până
ce aceasta cuprinde toate orizonturile, până când simțiți că sunteți una cu
universul.
12. Veți emite următoarele invocații:
„Mulțumesc, Doamne, că astăzi m-am trezit sănătos!
Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce primesc în această viață!
Tot ce primesc, dăruiesc în scopul binelui comun!
Trimite, Doamne, către mine cele mai frumoase daruri, le voi înnobila
și le voi utiliza în scopul binelui!
Ajută-mă, Doamne, să generez cea mai frumoasă zi din viața mea!
Doamne ajută! Facă-se voia ta, Doamne!”
Pentru a da și mai mare putere acestei acțiuni, veți mai aplica proceduri de
numerologie a apei și dansul apei.
În cadrul procedurilor, puteți rosti invocații.

13. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul primit prin terapia cu apa cuantică.
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6.2. Terapia cu apa cuantică pentru pregătirea
unui somn benefic și eficient
Petrecem dormind aproape o treime din viață.
Nu e totuna dacă neglijăm somnul și îl lăsăm să se manifeste așa cum vine
sau dacă ne pregătim cu dăruire pentru ca în cele câteva ore de somn să generăm un
program de refacere de cea mai mare eficiență.
Terapia cu apa cuantică poate seta să trăiți un somn profund vindecător și
revitalizant.
Pentru a atinge un asemenea succes, vă recomand ca înainte de a vă băga în pat,
să vă asigurați un minim de 12 minute pe care să le petreceți în compania unui pahar
cu apă pe care să îl restructurați în scop benefic.
Procedura de aplicare a terapiei cu apă cuantică pentru
pregătirea perioadei de somn
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc benefic al
camerei în care locuiți.
De preferat ar fi să vă plasați cu fața către icoane, spre răsărit sau spre geam.
3. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
4. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
5. Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar.
Veți căuta să dați o culoare fermă energiei pe care o amplificați.
Recomand să imprimați energiilor nuanța soarelui din luna mai sau oricare
alta nuanță din spectrul ROGVAIV.
Amplificați energia astfel încât aceasta să cuprindă tot corpul. Amplificați
energia încât aceasta să cuprindă camera în care urmează să dormiți.
Contopiți energia corpului cu energia întregului univers până ce simțiți că
sunteți una cu universul.
6. Vă concentrați la corp. Aprindeți lumina în corp. Luminați fiecare zonă din
corp și în special zonele în care simțiți tensiune.
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Turnați în mod imaginar apa cuantică pe zonele în care simțiți tensiune.
Turnați mod imaginar apa cuantică astfel încât aceasta să umple tot corpul
Turnați în mod imaginar apa pe cap pentru ca apoi aceasta să se prelingă de
jur împrejurul vostru de sus și până jos.
7. Începeți să rostiți invocațiile următoare:
„Mulțumesc, Doamne, pentru ziua de astăzi!
Tot ce am primit astăzi va fi utilizat în scopul binelui comun.
Doamne, Dumnezeule, te rog să îmi dăruiești o noapte frumoasă,
împlinitoare în sănătate și vitalitate!
Doamne ajută!
Facă-se voia ta, Doamne!”
Pentru a da și mai mare putere acestei acțiuni, veți aplica proceduri de
numerologie a apei și dansul apei.
În cadrul acestor proceduri, puteți emite invocații.
8. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru terapia cu apa cuantică utilizată în scopul
unui somn benefic.

6.3. Terapia cu apa cuantică pentru pregătirea
unui eveniment de mare succes
Rezultatul evenimentelor la care participăm este determinat de energiile care se
vehiculează în cadrul acelei întâlniri.
Pentru a constitui premisele unei întâlniri de mare de succes, vă sugerez ca
înainte de debutul acesteia, să vă atribuiți cel puțin 12 minute, timp în care vă
implicați într-un program de îmbunătățire a vibrațiilor energetice.
Este important ca în timpul programului de terapie cu apă să se stimuleze energii
benefice astfel încât membrii care participă la întâlnire să fie antrenați în cel flux.
Atunci când participanții la întâlnire sunt marcați de dorința de a face
lucruri bune, rezultatul unei întâlniri generează lucruri bune.
Așadar, dragi cititori, dacă lucrați în mod benefic pentru a pregăti cât mai bine
o întâlnire, rezultatul acesteia poate fi unul foarte bun.
Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică în vederea susținerii unei
întâlniri presupune următoarele acțiuni specifice:
•

vă stabiliți obiectivele întâlnirii pe care urmează sa o aveți;
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stimulați programul de modelare cuantică a apei din recipient și apoi a
câmpurilor cuantice din univers, astfel încât să susțineți demersul vostru de
a genera o întâlnire de succes maxim.

Pentru a obține rezultate cât mai bune veți utiliza următoarea procedură:
Procedura de aplicare a terapiei cu apă cuantică pentru
pregătirea unui eveniment de mare succes
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc liniștit din
cameră fiind orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau spre geam.
3. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
4. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
5. Vă raportați la eveniment și la participanții la eveniment.
Pentru a-i implica în lucrarea voastră în mod creator, îi plasați imaginar în
fața voastră într-un cadru similar cu cel în care are loc întâlnirea.
Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar.
Veți căuta să dați o culoare fermă energiei pe care o amplificați.
Recomand să dați energiei nuanța pe care o are soarele din luna mai sau
oricare altă nuanță din spectrul ROGVAIV.
6. Amplificați energia sufletului și a apei din pahar din ce în ce mai mult până
când simțiți că acestea cuprind persoanele implicate în desfășurarea
evenimentului dar și spațiul aferent acestuia.
Încercați să amplificați energia către fiecare participant și vă imaginați că le
oferiți darurile cele mai de preț.
Aplicați procedura de reprogramare a apei cu scopul de a crește energia
evenimentului rostind următoarele cuvinte de iertare și iubire față de
persoanele cu care vă întâlniți:
„Vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți aici!
Vă mulțumesc pentru că sunteți împreună cu mine în această misiune!
Vă rog să mă iertați dacă v-am greșit! Vă iert și vă iubesc!
Vă iubesc și vă susțin cu iubire în drumul vostru!
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Doamne ajută!
Facă-se voia ta, Doamne!”
În acest timp, vă imaginați că turnați din belșug apa cuantică în câmpurile
energetice ale celor prezenți la întâlnire.
Pentru a da și mai mare putere acestei acțiuni, recomand să aplicați
proceduri de numerologie a apei și dansul apei.
Dacă întâlnirea are loc cu o singură persoană, în timpul invocațiilor îi
veți pronunța numele de mai multe ori pentru a-i crește puterea de
manifestare în programul vostru comun.
7. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul în creație primit prin terapia cu apă
cuantică.

6.4. Terapia cu apa cuantică pentru
îmbunătățirea unei relații
Relația dintre două ființe presupune un schimb permanent de energii.
Energiile pigmentează relația și o îndreaptă pe direcțiile specifice programelor
vehiculate între cei doi parteneri.
Pot fi situații în care din cauza unor suferințe, frici sau constrângeri, între cele
două ființe să apară conflicte. Orice conflict în care suntem implicați este susținut
de energiile pe care le vehiculăm.
Atunci când anulăm în noi suportul de energie pe care se susține conflictul, acea
persoană nu mai găsește în noi un competitor sau un dușman.
Fiind eliberați de acele energii, suntem numai bine pregătiți pentru a genera un
nou program relațional, mai bun și mai curat.
Terapia cu apa cuantică ne poate ajuta să devenim mai buni și mai curați.
Noi, ca ființe umane, trăim într-o mare de apă. În momentul în care restructurăm
în mod benefic apa din noi și din jurul nostru, atât noi cât și semenii noștri
manifestăm o atitudine benefică, generatoare de bucurie și pace.
Pe acest fond, energiile conflictuale dispar și în locul acestora se cultivă bucuria
și acceptarea.
De regulă, conflictele dintre două persoane apar din dorința de a avea
supremație. În realitate nu există supremație în fața semenilor noștri.
Singura supremație pe care o putem dobândi într-o viață este eea pe care o
putem avea supra pornirilor noastre egotice.
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Dacă ajungem să cucerim supremația asupra propriului ego, atunci viața noastră
va fi marcată de har și de lumină.
Apa reprezintă o materie prin intermediul căreia putem remodela în mod
definitoriu atât structurile energetice din noi cât și din mediul de viață în care trăim,
datorită coexistenței noastre în raport cu acest lichid atât de prețios.
Pentru a da curs acestui demers, vom lucra cu apa conform procedurii care
urmează:
Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică pentru
îmbunătățirea unei relații
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc potrivit din
cameră, fiind orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau spre geam.
3. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
4. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
5. Vă raportați la persoana cu care aveți de vindecat o stare conflictuală.
În mod imaginar, aduceți acea persoană în fața voastră ca și cum această
acțiune s-ar întâmpla în realitatea fizică.
Pentru a crește receptivitatea persoanei respective la demersul vostru, în mod
imaginar, îi dăruiți cel mai prețios lucru pe care acesta și-l dorește.
6. Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar.
Veți căuta să dați o culoare fermă energiei pe care o amplificați.
Recomand să dați energiei nuanța pe care o are soarele din luna mai, sau
orice altă nuanță din spectrul ROGVAIV.
7. Amplificați energia sufletului și a apei din pahar din ce în ce mai mult până
când simțiți că aceasta cuprinde și persoana cu care aveți de rezolvat acel
conflict.
Vă adresați acelei persoane ca și cum ar fi prezentă în fața dumneavoastră.
Cereți iertare față de tot ce i-ați greșit, rostind următoarele:
„Te rog (pronunțați-i numele) să mă ierți pentru tot ce ți-am greșit!
Te rog ,să mă ierți! Te rog, să mă ierți!
Te iert pentru tot ce mi-ai greșit! Te iert! Te iert și te iubesc.
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Te iubesc și te susțin în creația ta!
Te iert și te iubesc!”
Printr-un gest imaginar turnați apa cuantică frumos colorată în câmpurile
sale energetice, de jur împrejurul corpului.
Continuați să aprofundați programul de vindecare a relației prin
restructurarea numerologică a apei și prin dansul apei.
În acest interval de timp veți continua să emiteți intonații de iubire și iertare.
8. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul de a îmbunătăți relația cu acea
persoană.

6.5. Terapia cu apa cuantică pentru
vindecare energetică
Ca și structură cuantică, suntem energie în toate formele noastre de existență.
Așadar, materia din care suntem făcuți este de fapt o energie condensată.
Tot ce este în noi se manifestă sub diferite forme de energie.
Putem ajunge în suferință, atunci când o parte din energiile noastre se manifestă
în dizarmonie cu energiile universului.
Pentru a reface structurile energetice din noi, este necesar să intervenim cu o
energie nouă, care să preia din balastul karmic al vechilor energii și să amprenteze
ființa cu energie benefică.
Apa reprezintă o materie care se poate restructura în funcție de energiile cu care
este amprentată.
Apa cuantică are capacitatea de a „spăla” din punct de vedere energetic un organ,
un aparat sau un sistem la fel cum apa spală o haină, în realitatea materială.
De asemenea, apa poate impregna în noi codurile energiilor vindecătoare.
De exemplu, dacă menținem recipientul cu apă o perioadă mai lungă de timp în
apropierea locului în care se află suferința, lichidul se va impregna cu codurile
energetice ale acelei suferințe.
În momentul în care vom bea apa impregnată cu codurile suferinței, acestea se
vor răspândi în întreaga ființă.
Ca urmare a acestui proces, corpul va fabrica noi anticorpi, necesari
contracarării agenților patogeni (energetici) cu care a fost impregnată apa.
Așadar, în realitatea materială, fără să fim afectați de alți agenți patogeni, ființa
umană va aloca energii suplimentare pentru vindecarea suferinței.
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Ținând cont de fenomenele de purificare pe care le poate determina apa, vă
recomand ca în caz de suferințe să aplicați programul de terapie cu apa cuantică.
În acest demers, vă sugerez să parcurgeți următoarea procedură.
Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică pentru
vindecarea energetică
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului de locuit prin
fumigații (prin tămâiere) sau aromaterapie.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit. Vă plasați într-un loc liniștit din
cameră, fiind orientați cu fața către icoane, spre răsărit sau spre geam.
3. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
4. Priviți conținutul apei. Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu
energia apei. Aplicați ochelari de somn pe ochi, o eșarfă, sau închideți ochii
pentru a „privi” apa cu sufletul.
5. Plasați recipientul cu apă în zona în care simțiți ca aveți de rezolvat un blocaj
energetic. Vă raportați la zona din corp aflată în suferință.
Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar,
apoi să continuați să transmiteți energia vindecătoare spre locul aflat în
suferință.
Veți căuta să dați o culoare fermă energiei pe care o amplificați. Recomand
să dați energiei nuanța pe care o are soarele din luna mai sau oricare altă
nuanță din spectrul ROGVAIV.
Emiteți următoarele invocații:
„Dragă..(pronunțați numele organului la care aplicați terapia), te rog să
mă ierți că te-am neglijat și ai ajuns în suferință.
Prin intermediul acestei ape îți trimit toată iubirea
și lumina din univers.
Apa aceasta te vindecă și te susține să redevii sănătos și viguros.
Te binecuvântez și te iubesc!
Facă-se voia ta, Doamne!”
Pentru a da și mai mare putere acestei acțiuni, veți aplica proceduri de
numerologie a apei și dansul apei.
În tot acest timp veți deplasa ușor recipientul cu apă de jur împrejurul zonei
de manifestare a suferinței.
6. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul vindecării.
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6.6. Vindecarea energetică de la distanță,
cu ajutorul apei cuantice
Există o expresie prin care se spune așa: suntem toți o apă și-un pământ.
Nu e întâmplător că se face o asemenea afirmație. În realitatea cuantică, noi ca
oameni pe aceste pământ, suntem un câmp de energie continuă care începe la noi și
continuă în străfundurile infinite ale universului.
Așadar, cu toții comunicăm între noi prin intermediul acestui câmp de energie.
Așa cum sentimentele negative se transmit, au impact și la distanțe foarte mari,
urmând acest principiu putem transmite energii benefice și aducătoare de vindecare.
Ținând cont de faptul că apa poate fi un foarte un bun vehicul de energie, datorită
conductivității pe care o manifestă, o putem utiliza cu succes pentru a produce
fenomene de vindecare energetică de la distanță.
Pentru a genera un proces de mare efect este necesar să stabilim un program de
terapie și antrenament sincronizat cu cel al persoanei cu care lucrăm, astfel încât și
aceasta să participe la unison, alături de noi în toate acțiunile.
Dacă această persoană nu poate fi cooptată în programul de antrenament, îi vom
cere acordul să o implicăm în terapia de la distanță.
În cazul în care persoana respectivă nu poate să fie implicată nici la acest nivel,
ne adresăm sufletului său și îi cerem voie să primească terapia cu apa cuantică.
Dacă în planurile noastre subtile apar fenomene pozitive, e semn că sufletul său
dorește să primească terapia cu apa cuantică.
Aceste fenomene sunt semne că putem aplica ședința de terapie și antrenament
ca și cum aceasta și-a dat acordul pentru participarea la programul terapeutic.
Pentru a desfășura programul de terapie de la distanță cu ajutorul apei cuantice
vă recomand să aplicați următoarea procedură:
Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică pentru
vindecarea energetică de la distanță
1. Aerisiți camera și aplicați proceduri de purificare, a spațiului prin fumigații
(prin tămâiere) sau aromaterapie.
Dacă persoana cu care lucrați, dorește să participe activ la ședința de terapie,
veți aplica toate procedurile la unison.
2. Turnați apa într-un recipient potrivit.
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Vă plasați într-un loc benefic din cameră fiind orientați cu fața către icoane,
spre răsărit sau spre geam.
3. Cuprindeți recipientul cu apă în palma dreaptă. Aplicați palma stângă sub
suprafața de susținere a recipientului.
Priviți conținutul apei.
Manifestați intenția de a conecta energia inimii cu energia apei. Aplicați
ochelari de somn pe ochi, o eșarfă sau închideți ochii pentru a „privi” apa
cu sufletul.
4. Amplificați energia sufletului astfel încât acesta să cuprindă apa din pahar.
Veți căuta să dați o culoare fermă energiei pe care o amplificați.
Recomand să dați energiei nuanța pe care o are soarele din luna mai sau
oricare altă nuanță din spectrul ROGVAIV.
5. Vă raportați la persoana cu care lucrați la unison. Vă imaginați că persoana
se află în fața dumneavoastră.
Aplicați recipientul cu apă în câmpul vostru energetic, corespunzător zonei
de interes a persoanei respective.
6. Expansionați câmpurile cuantice până ce energia vindecătoare cuprinde
ființa cu care lucrați
Aplicați toate metodele de lucru cu apa cuantică ca și cum ați face-o pentru
voi înșivă, doar că de data aceasta la fiecare acțiune vă raportați la persoana
beneficiară a acestei terapii.
Dacă este posibil, recomand să comunicați telefonic în timpul terapie. Dacă
nu este posibil să comunicați verbal, veți comunica în plan subtil.
7. Mulțumiți persoanei cu care ați lucrat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul
primit în scopul vindecării acelei persoane.

6.7. Stimularea succesului cu ajutorul apei cuantice
Apa are un mare potențial de transformare. Imensul potențial de transformare al
apei este dat de faptul că este foarte răspândită, poate fi întâlnită în toate cele trei
forme: gaz, lichid și solid și are conductivitate electrică foarte mare în raport cu
aerul.
Apa ne e dă puteri nemărginite.
Având puteri nemărginite, accedem cu mai multă ușurință
la bogățiile acestei lumi.
În cele ce urmează vă prezint relatarea unei persoane care a reușit să obțină un
mare succes prin aplicarea unui program de modelare energetică a apei.
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Relatare. Cum am obținut un nou loc de muncă?
„În urmă cu câteva luni mă aflam într-o perioadă dificilă.
Aveam un loc de muncă dar mediul din cadrul acestuia nu îmi mai era benefic.
Îmi doream foarte mult să găsesc un alt loc de muncă.
Știam că vreau un anumit loc de muncă, dar nu știam cum să procedez pentru ami mări șansele de a atinge acest scop.
În acea perioadă am avut ocazia să discut cu o persoană care m-a sfătuit să aplic
o tehnică de stimulare a succesului cu ajutorul apei.
Știind care era postul pe care îl vizam, m-a îndrumat să scriu pe un bilețel atât
funcția cât și compania la care voiam să lucrez, apoi să îl pun sub paharul din care
obișnuiesc să beau apă.
Fiind entuziasmată de această oportunitate, seara, înainte de culcare, îmi
umpleam paharul cu apă și îl puneam deasupra foiței pe care scrisesem textul care
cuprindea intenția mea.
Imediat ce am aplicat pentru acel post, am fost chemată la interviu pentru prima
etapă de selecție. Totul a fost frumos până la discuția privind nivelul salariului.
Când am spus care sunt așteptările mele salariale persoana cu care susțineam
interviul a afirmat că pretențiile mele financiare depășesc suma obișnuită oferită de
ei pentru acel post.
Ajunsă acasă am continuat să beau apa din acel pahar și așteptam să fiu
contactată pentru următoarea etapă din interviu.
După două zile am fost contactată telefonic și mi s-a comunicat că sunt așteptată
să mă prezint din nou la interviu. Din dialogul cu persoana respectivă am înțeles că
sunt persoana cea mai potrivită pentru ocuparea acelui post.
Am rămas surprinsă să constat că în doar câteva zile am reușit să generez în
univers o atracție atât de mare astfel încât să pot obține un post la firma la care
visam.
De atunci am început să acord o mare importanță apei pe care o beau. Am
experimentat și terapia cu apa cuantică, a fost minunat să observ cât de ușor am
simțit conexiunea cu apa pe care ulterior am băut-o. Acest lucru m-a convins să o
practic în mod obișnuit și sunt încântată de rezultatele pe care le obțin.”
Dragi cititori, am prezentat o relatare în care o persoană a reușit să acceadă cu
ușurință un loc de muncă potrivit nevoilor sale.
Dacă doriți să atingeți un anumit obiectiv, vă sugerez să scrieți pe o hârtie câteva
cuvinte care sa reprezinte aspirațiile voastre. Veți așeza hârtia sub paharul din care
obișnuiți să beți apă. Paharul va fi plin cu apă tot timpul.
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Înainte de bea apă, veți face programul de restructurare a apei, cerând lui
Dumnezeu susținerea pentru atingerea acelui obiectiv. Dacă manifestați credință și
meritați această susținere, mai devreme sau mai târziu veți atinge obiectivul propus.
În cele ce urmează vă prezint procedura de restructurare a apei în scopul atingerii
unui obiectiv.

Procedura de aplicare a terapiei cu apa cuantică
pentru stimularea succesului
1. Aplicați procedurile de pregătire a terapiei cu apa cuantică.
2. Scrieți pe un bilet denumirea obiectivului pe care urmează să îl atingeți. Îl
așezați sub paharul cu apă sau îl lipiți de sticla din care beți apă.
Înainte de a bea apa din recipient, veți aplica în mod consecutiv toate cele
trei forme de restructurare a apei: reprogramarea apei, numerologia apei și
dansul apei. În cadrul acestui program intonați invocații stimulative pentru
atingerea scopului propus.
3. În timp ce aplicați programul de restructurare a apei, beți din cand în cand
apa din recipient.
La finalul terapiei beți o cantitate mai mare din apa cuantică.
4. Înainte de a trece la o altă activitate, reumpleți recipientul cu apă și apoi îl
așezați pe hârtia pe care ați scris obiectivul de realizat.
5. Mulțumiți mereu lui Dumnezeu pentru îndeplinirea acelui obiectiv ca și cum
ar fi fost deja atins. Mulțumirile voastre către Dumnezeu vor grăbi
implementarea acelui obiectiv.
Doamne ajută!

7. Combinații între terapia cu apa
cuantică și alte terapii
Terapia cu apa cuantică este o metodă de antrenament care poate fi aplicată în
orice moment al zilei, în orice situație ne-am afla.
Terapia cu apa cuantică poate fi aplicată în mod individual sau în combinație cu
alte programe de terapie și antrenament, în funcție de necesități și posibilități.
Așa cum am afirmat, este bine să aplicăm cu prioritate terapia cu apa cuantică
în cursul dimineții, înainte de a începe o nouă zi și seara înainte de culcare.
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Recomand ca dimineața terapia cu apă să se facă înainte de orice altă activitate
de antrenament, iar seara sa se facă după ce terminați toate celelalte activitățile de
antrenament.
Fac recomandarea de a face terapia cu apa cuantică înainte de antrenament,
întrucât programul de modelare a apei presupune implementarea unor stări
energetice de mare impact, care ne armonizează atât cu noi înșine cât și cu întregul
univers.
De asemenea, fac recomandarea ca terapia cu apa cuantică să se facă înainte de
culcare cu scopul de a pregăti cât mai bine ființa pentru perioada de somn.
Pe parcursul terapiei cu apa cuantică, în corp se armonizează energiile iar pe
acest fond se relaxează întreaga ființă.
Terapia cu apa cuantică poate fi combinată cu următoarele forme de
antrenament:
• exerciții de forță;
• dans energetic;
• rugăciune;
• proceduri de antrenament specializat de mare eficiență;
• lectură spirituală.
Atunci când terapia cu apa cuantică se execută înaintea procedurilor specifice
de antrenament, efectul acestora crește foarte mult, ca urmare a faptului că suntem
relaxați și bine ancorați în câmpurile cuantice ale universului.
Atunci când aplicăm terapia cu apa cuantică după practici specifice de
antrenament, efectul acestora crește întrucât prin intermediul apei cuantice întreaga
ființă se conectează mai bine la resursele infinite ale universului.
Ținând cont de avantajele aplicării terapiilor cu apa cuantică în combinație cu
proceduri de antrenament specializat, vă recomand să le aplicați ori de câte ori vi se
ivește ocazia.
Fiecare program de restructurare a apei îmi generează o îmbunătățire evidentă a
stărilor energetice. De când aplic zilnic și conștiincios terapia cu apa cuantică viața
mea a devenit mai fluidă, frumoasă și împlinitoare.
Fiind motivat de efectele benefice ale apei cuantice, în cadrul programului de
antrenament aplic în mod constant și dăruit programul de restructurare a apei.
Ca urmare a aplicării acestui program, pe măsură ce lucrez cu apa, devin mai
puternic și mai eficient în tot ce fac.
Sunt încrezător în a lucra cu apa cuantică. De când fac acest lucru am constatat
că pot accede pe căi nebănuite.
Se întâmplă un asemenea fenomen întrucât energia apei cuantice reușește să
pătrundă prin locuri pe care mintea nu le poate cuprinde.
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Toate aceste efecte îmi dau încredere să vă îndemn să restructurați apa, ori de
câte ori o utilizați și, în special, atunci când simțiți că aveți nevoie de un sprijin
consistent din partea universului.
Ținând cont de efectele benefice pe care le poate avea apa cuantică,
recomand ca acest tip de proceduri să fie introduse în toate programele de
terapie și antrenament.
În prezenta lucrare am recomandat anumiți timpi de executare a unor proceduri.
Probabil mulți vă întrebați de câte ori să faceți terapia cu apa cuantică și cât timp
să dureze.
Am experimentat terapia cu apa cuantică în fel și chip.
Din proprie experiență am constatat că, cu cât am expus mai mult timp ființa în
contact cu universul ca urmare a programului de restructurare a apei, efectul s-a
manifestat mai profund și mai înălțător.
Ca urmare acestui fenomen, vă recomand să faceți terapia cu apa cuantică, ori
de câte ori aveți posibilitatea și atât timp cât vă este cu putință.
Corpul nostru are un procent de 70% apă, iar creierul are peste 90 % apă.
Așa cum am remarcat în lucrarea noastră, savantul Masaru Emoto a demonstrat
că apa poate fi restructurată cu mare ușurință.
Aceasta este o dovadă că ființa noastră poate fi restructurată cu mare ușurință.
Dacă ființa noastră este restructurată, atunci întreaga noastră viață poate fi
restructurată.
Vă susțin, dragi cititori să lucrați cu apa din ce în ce mai profund pentru a vă
crea o viață din ce în ce mai fericită și mai frumoasă!

Ioan

