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BLUE LAGOON WATER 

DYSZA VIOLET RAY  
 

Bio-odnowa Organizmu 

Na najgłębszych poziomach 
 

AmaranthinoCosmetics 

Tel. 607 393 495,  500 686 354 

Email: adam@amaranthinocosmetics.com 

Woda Blue Lagoon jest BARDZO specjalną wodą.  

Uzyskuję ją przepuszczając wodę przez Reaktor Wyładowania Jarzeniowego Blue Lagoon, który w ściśle 

określonej próżni wytwarza niezwykła „Plazmę” (zdjęcie u góry po lewej). 

Wyładowanie to powoduje, że z substancji umieszczonych w środku reaktora: czyste złoto, srebro, miedź, 

magnez, cynk, potas, selen, bizmuth, czarny krzemień, biały krzem odrywają się atomy tych substancj i ich 

jony zostają zawieszone w wodzie. 

 

Oprócz tego Wyładowanie Jarzeniowe powoduje rozbicie wody (każdej) ze „zbitków molekuł” (clusters) na 

poszczególne molekuły o średnicy 1 nanometra! 

Dlatego też wszystko co znajduje się w tej wodzie jest mocno przyswajalne przez organizm i zanoszone 

daleko w jego głąb. 

 

Dla przykładu, średnica włosa ma 80 000 nanometrów, najmniejsza bakteria 200 nanometrów. 

mailto:adam@amaranthinocosmetics.com
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                                                   Przykłady typowej wody pitnej 

          

 
Woda o cząstkach wielkości 1 nanometra z Reaktora Wyładowania Jarzeniowego Blue Lagoon 

 

Woda Blue Lagoon nie ma wolnych rodników. 

 

W wyniku działania Reaktora, wszystkie szkodliwe, promieniotwórcze dla nas izotopy tlenu znajdujące się 

w wodzie po wielu wybuchach bomb atomowych ok. 3000 testów) i katastrof reaktorów atomowych zostają 

unieszkodliwione. W ostatnich 30 latach ilość tych promieniotwórczych izotopów tlenu w wodzie (każdej 

wodzie, w oceanach, w rzekach, w kranie) DRAMATYCZNIE wzrosła. I to właśnie te szkodliwe izotopy 

tlenu są przyczyną wielu strasznych rzeczy w naszych organizmach. 

 

Dlatego też woda Blue Lagoon ma zdolność przenikania przez błony wszystkich komórek w organizmie 

człowieka a także przez błony jądra komórek. 

Woda Blue Lagoon o strukturze jednocząsteczkowej łatwo i szybko przechodzi przez błony komórkowe oraz 

przez powłokę jądra. W wypadku kiedy taka woda przedostanie się do jądra uszkodzonej komórki powoduje 

zniszczenie uszkodzonej matrycy gigaklastra, co prowadzi do eliminacji odcinka DNA a w rezultacie do 

utraty możliwości replikacji i śmierci komórki. 

 

Niektóre źródła na podstawie badań klinicznych podają, iż: 

„Sól  fizjologiczna  poddana działaniu plazmy eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na 

wyselekcjonowanie komórek zawierających jednolite i prawidłowe DNA, a tym samym poprawę 

funkcji tkanek i narządów. 
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Ponadto, wspomaganie efektywnej pracy w komórkach na poziomie struktur wewnątrzkomórkowych, 

głównie mitochondriów, powoduje utrzymywanie produkcji energii na poziomie wystarczającym dla 

wszystkich procesów wewnątrzkomórkowych.” 

 

 

Oraz: 

Mechanizmy DZIAŁANIA SOLI FIZJOLOGICZNEJ PODDANEJ DZIAŁANIU „PLAZMY” 

(hodowle komórkowe – rak jelita, białaczka szpikowa, cytometria przepływowa, test MTT, 

mikroskop elektronowy): 

• Stymulacja procesów apoptozy (programowanej śmierci) w komórkach 

           zmienionych nowotworowo, poprzez aktywację kaspazy 3 

• Aktywacja rozpadu jąder komórkowych z fragmentacją DNA w komórkach nowotworowych 

• Zahamowanie podziałów komórek nowotworowych i zmniejszenie liczby komórek nowotworowych 

(zmniejszenie proliferacji) 

• Zahamowanie procesów naprawczych uszkodzeń DNA, co może ograniczać przetrwanie i oporność 

komórek nowotworowych na leki 

• Brak wpływu ww. na komórki zdrowe (fibroblasty) 

 

Skutki działania wody Blue Lagoon w organizmie mogą przejawiać się następująco: 

 Znaczne zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu, bowiem większa ilość jest absorbowana przez 

organizm. 

 Znaczne zwiększenie witalności organizmu. 

 Znaczne zwiększenie wydolności całego organizmu. 

 Zwiększone Libido 

 Pomoc w niwelowaniu nieraz bardzo długotrwałych różnych uszkodzeń i problemów w organizmie 

 Nasiona moczone przez kilka minut w tej wodzie dają piękne plony. Podlewanie też. 

____________________________________________________  

 

 

 

 

WYNIKI BADAŃ WODY BLUE LAGOON WYKONANYCH SPEKTOGRAFEM PÓL 

TORSYJNYCH 

 

Próbki 8 i 9 (przesłane 1.10.2016) mierzone w butelce 

 

Kategoria 

Próbka 8 

15s 

w butelce 

Próbka 9 

35s 

w butelce 

 zasięg [cm] zasięg [cm] 

K1 220 240 

K2 200 220 

K3 230 250 

K4 250 310 

K5 190 190 

K6 250 380 

K7 200 210 

K8 270 330 

K9 230 250 

K10 230 260 

K11 230 250 

K12 290 400 
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Przepływ wody 15 sekund (próbka  8)                                                            Przepływ wody 35 sekund (próbka 9)                             

kąt  próbka 7 
z 23.09.2016 

x1x1,1 

próbka 8 

x1 

 

próbka 8 

x1 

rezonans 

próbka 9 

x1 

 

Pierwiastek 

[mm

] 

[stopni  

-90] 
zasięg 

K8 

zasięg 

K12 

zasięg 

K12 

zasięg 

K12 

 

10 41,55 190 190  210  

11 42,205 200 200  220  

12 42,86 190 190  210  

13 43,515 180 180  200  

14 44,17 170 180  190  

15 44,825 170 170  190  

16 45,48 170 170  190  

17 46,135 160 170  180  

18 46,79 160 160  190  

19 47,445 160 170  190  

20 48,1 170 180  210  

21 48,755 200 200  210  

22 49,41 290 210  220  

23 50,065 330 240  250  

24 

50,72 

320 250 +C 260 

+HCl 290 

260 H 

25 51,375 290 230  250  

26 52,03 280 280 +C 320 340 C 

27 52,685 220 340 +Si 370 400 Si 

28 53,34 240 370 +Mg 470 430 Mg 

29 53,995 230 310  320  

30 54,65 240 300  310  

31 55,305 310 310  330  

32 55,96 320 340  410 O 

33 56,615 310 310  340  

34 57,27 230 210  280  

35 57,925 180 180  220  

36 58,58 170 180  200  

37 59,235 160 170  200  

38 59,89 170 170  200  

39 60,545 170 170  200  

40 61,2 170 160  200  

41 61,855 160 160  190  

42 62,51 180 170  190  

43 63,165 190 170  200  

44 63,82 180 170  200  

45 64,475 160 160  190  
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46 65,13 160 160  190  

47 65,785 160 150  190  

48 66,44 170 150  190  

49 67,095 200 180  210  

50 67,75 280 280  300  

51 68,405 330 330 +Cu 390 380  

52 69,06 350 350 +Zn 420 410 Cu, Zn 

53 69,715 310 320  370  

54 70,37 220 230  270  

55 71,025 190 210  210  

56 71,68 250 270  270  

57 72,335 330 330  360 Ag 

58 72,99 300 300 +Ag 400 340  

59 73,645 220 210  250  

60 74,3 190 190  220  

61 74,955 190 180  190  

62 75,61 210 190  210  

63 76,265 210 190  210  

64 76,92 220 220  230  

65 77,575 300 290 +Au 360 330  

66 78,23 310 320  400 Au 

67 78,885 220 260  290  

68 79,54 170 170  220  

69 80,195 160 160  190  

70 80,85 170 160  190  

71 81,505 180 180  200  

72 82,16 180 180  210  

73 82,815 170 180  210  

74 83,47 180 190  200  

75 84,125 180 180  200  

76 84,78 170 170  190  

77 85,435 160 160  190  

78 86,09 150 160  180  

79 86,745 150 150  180  

80 87,4 150 150  180  

81 88,055 160 150  180  

 

 



6 | P a g e  
 

 
Powyżej widać ilościową zawartość jonów poszczególnych minerałów i metali w wodzie Blue Lagoon. 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się fotografie z badań Wody Blue Lagoon, Ormusa i wody z Dyszy Violet Ray. 

Urządzenie diagnostyczne biorezonansowe znanej na całym świecie niemieckiej firmy MORA. 

Obciążaliśmy organizm następującymi obciążeniami: guzy złośliwe, trucizna chemiczna, papierosy i 

badaliśmy wpływ wyżej wymienionych substancji na likwidację tychże obciążeń. 

 

Obciążenie organizmu nowotworem (guzami złośliwymi) 

 
Czarna strzałka na urządzeniu pokazuje ogromne obciążenie organizmu. Zaledwie 20 na skali 0-100. 

Prawidłowy odczyt zdrowej tkanki to przedział 40-60. 
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W czarnej butelce znajduje się woda z Reaktora Wyładowania Jarzeniowego Blue Lagoon zmieszana z 

wodą z Dyszy Violet Ray. Obciążenie zostało usunięte i strzałka pokazuje przedział harmonii 55. 

 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się tylko woda z Reaktora Blue Lagoon ze specjalnymi probiotykami. 

Obciążenie zostało usunięte i strzałka pokazuje przedział harmonii 60 maximum zdrowia. 
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Teraz w urządzeniu znajduje się tylko woda z Reaktora Blue Lagoon ze specjalnymi probiotykami, 

która znajdowała się przez noc w Lustrze Kozariewa. Obciążenie zostało usunięte i strzałka pokazuje 

przedział harmonii 70 ! Jest to działanie na najgłębsze warstwy organizmu. Niespotykane! 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się tylko woda z Ormus Ultimate składający się z Ormusa Extreme 

(mieszanka 5 rodzajów Ormusa), wody z Reaktora Blue Lagoon wraz ze specjalnymi probiotykami. 

Obciążenie zostało usunięte i strzałka pokazuje przedział harmonii 58 - maximum zdrowia. 
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Teraz w urządzeniu znajduje się tylko woda z Ormus Ultimate składający się z Ormusa Extreme 

(mieszanka 5 rodzajów Ormusa), wody z Reaktora Zimnej Blue Lagoon wraz ze specjalnymi 

probiotykami, który był w Lustrze Kozariewa. Obciążenie zostało usunięte i strzałka pokazuje 

przedział harmonii 78!! Niespotykane oddziaływanie na najgłębsze warstwy organizmu. 

 

 

Ociążenie organizmu papierosem: 

 
W urządzeniu znajduje papieros z ustnikiem znanej firmy amerykańskiej. Jak widać obciążenie 

organizmu jest porównywalne do obciążenia nowotworem. Strzałka jest na cyfrze 20. 
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Dodajemy 2 krople wody Blue Lagoon do ustnika i kładziemy z powrotem do urządzenia. 

 

 

 
Jak widać na zdjęciu, NATYCHMIAST obciążenie zostało zniwelowane a strzałka pokazuje 68! 

Działanie na najgłębsze sfery organizmu. Częściowe spalenie papierosa – brązowy ustnik i jeszcze 

dodatkowe substancje trujące nie zmieniło odczytu, dalej 68! 
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Obciążenie silną, niemiecką trucizną chemiczną. 

 
Czarna strzałka na urządzeniu pokazuje ogromne obciążenie organizmu. Zaledwie 25 na skali 0-100. 

Prawidłowy odczyt zdrowej tkanki to przedział 40-60. 

 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się woda Blue Lagoon z Reaktora Blue Lagoon dodatkowo przepuszczona 

przez Dyszę Violet Ray. Niesamowite wskazanie 80!!!.  

Całkowita niwelacja obciążenia oraz działanie na najgłębsze obszary organizmu, na całą przestrzeń 

międzykomórkową organizmu.  



12 | P a g e  
 

 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się woda Blue Lagoon z Reaktora Blue Lagoon. Wskazanie 68! 

Całkowita niwelacja silnego obciążenia ! Silne działanie na całą przestrzeń międzykomórkową. 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się woda Blue Lagoon z Reaktora Blue Lagoon, która stała przez noc w 

Lustrze Kozariewa. Wskazanie 78!!! Całkowita niwelacja silnego obciążenia ! Silne działanie na całą 

przestrzeń międzykomórkową. 

 



13 | P a g e  
 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się Ormus Ultimate wodą z Reaktora Blue Lagoon. Wskazanie 62! 

Całkowita niwelacja silnego obciążenia ! Silne działanie na całą przestrzeń międzykomórkową. 

 
Teraz w urządzeniu znajduje się Ormus Ultimate wodą z Reaktora Blue Lagoon,  który stał przez noc 

w Lustrze Kozariewa. Wskazanie 80!!! Całkowita niwelacja silnego obciążenia ! Silne działanie na całą 

przestrzeń międzykomórkową. 
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LUSTRO KOZARIEWA:  

 

 
Przyżądy i rzeczy używane do badań: niemieckie urządzenie diagnostyczne MORA, Dysza Violet Ray, 

Lustro Kozariewa, woda z kranu, woda z Reaktora Blue Lagoon  

 
Jak widać, woda z kranu (menzurka po lewej stronie) nie powoduje w żaden sposób najmniejszego 

obniżenia obciążenia organizmu papierosem. Dalej wynosi 30 
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W zlewce znajduje się teraz ta sama woda z kranu przepuszczona przez Dyszę Violet Ray (złota Dysza 

koło zlewki). Wynik naprawdę niesamowity: z 30 na 78!!! Całkowita niwelacja wszelkich obciążeń, 

działanie na najgłębszych warstwach organizmu, w całej przestrzeni międzykomórkowej. Wszystko w 

zaledwie 2-3 sekundy. 

 

 
I na koniec, woda z Reaktora Blue Lagoon przepuszczona przez Dyszę Violet Ray została umieszczona 

w lustrze Kozariewa na 2 minuty. Wynik oszałamiający: z 30 na 84 !!! Zlikwidowane wszelkie 

obciążenia, działanie na najgłębsze warstwy organizmu, nadprzewodność informacji w organizmie. 
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Lustro Kozariewa. 

Niesamowite wzmocnienie właściwości badanych substancji w krótkim okresie czasu. 

 

____________________________________________________________________  

 

DYSZA VIOLET RAY: 
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ZDJĘCIA KRYSZTAŁÓW WODY Z DYSZY WYKONANE PRZEZ LABORATORIUM W AUSTRII: 

     

     

     
 

  OTO WODA Z DYSZY W LUSTRZE KOZARIEWA !!! 
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Dysza Violet Ray jest wytwarzana na zamówienie i każda ma swój numer. W środku Dyszy znajdują się 

diamenty, szafiry oraz inne kryształy i minerały pozostające w dyskrecji producenta. Znajduje się tam także 

mały pojemnik z substancją opracowaną przez już nie żyjącego Niemca.  

W jednej z Dysz (tej na zdjęciu pojemnik zawiera sproszkowany Ormus zrobiony przez Adama P. 

Anczykowskiego. 

Wyloty Dyszy składają się z precyzyjnych Tytanowych otworów formujących strumień wylatującej wody w 

kształt znaku ∞. 
 

Każda woda przepływająca przez Dyszę, czy to z butelki wody mineralnej (poprzez adapter) z małą 

prędkością czy też prosto z kranu z prędkością 800 km/s (mierzoną przy wylocie) natychmiast zmienia 

całkowicie swe właściwości. 

 

REDOX wody z Dyszy Violet Ray wynosi (–) 100 

 

Kasowana jest cała pamięć wody, która w niezwykły sposób, w ciągu kilku sekund nabiera niezwykłych 

cech pokazanych na zdjęciach powyżej. 

 

Woda staje się aksamitna w dotyku, w wannie jest aksamitna i miękka. Po wyjściu z wanny skóra jest jak 

nakremowana. 

Podobnie czułem wodę w rzekach wypływających z lodowców w Brytyjskiej Columbii gdy zajmowałem się 

tam poszukiwaniem złota. 

 

Pijąc tą wodę zauważymy, że cały organizm inaczej, lepiej funkcjonuje. Inaczej śpimy, trenujemy, jemy i 

wydalamy. 

 

Najlepsze efekty daje używanie mieszanki 50% woda z Dyszy Violet Ray i 50% woda z 

Reaktora Blue Lagoon. 
 

ORMUS: 

ORMUS ULTIMATE JEST MIESZANKĄ ORMUSA EXTREME Z WODĄ Z 

REAKTORA BLUE LAGOON (1 LITR). ZE WZGLĘDU NA ZDOLNOŚĆ 

PRZENIKANIA TEJ WODY PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE, ATOMY 

ORMUSOWSKIE SĄ NIESIONE DALEKO W GŁĄB ORGANIZMU. 

INNE ORMUSY WYTWARZANE PRZEZE MNIE SĄ ROBIONE WYŁĄCZNIE NA 

WODZIE Z DYSZY VIOLET RAY. 

 
WODA BLUE LAGOON Z REAKTORA BLUE LAGOON ANI WODA Z DYSZY VIOLET RAY NIE 

JEST LEKIEM.  

POWYŻSZE ILUSTRACJE OBRAZUJĄ JEDYNIE PEWNE EKSPERYMENTY I SŁUŻĄ JEDYNIE 

DO CELÓW POGLĄDOWYCH. 

Nie należy rezygnować z opieki lekarskiej i ZAWSZE konsultować się z lekarzem przed zastosowaniem 

jakiegokolwiek produktu. 

Żadnych nowych produktów nie należy używać gdy zachodzą jakiekolwiek obawy lub gdy istnieje 

nadwrażliwość na jakiekolwiek jego składniki. 

Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat oraz trzymać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu. 

Dotyczy to także takich substancji jak: biały cukier, biała sól, białe pieczywo, alkohol, papierosy, mleko 

krowie, antybiotyki, wszelkie napoje energetyzujące, używki i inne. 

_________________________________________________  
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PONIŻEJ JEST KOPIA BADANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE PRZEZ DR. 

HAB. ANDRZEJA RAPAKA Z ZAKŁADU ONKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ 

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ WE WROCŁAWIU Z  

REWELACYJNYMI KONKLUZJAMI NA STRONIE 22! 

BADANIE DOTYCZY WPŁYWU WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO 

NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE. 

 

Dr  Wrocław 6.03.2017 

Sprawozdanie z wykonania umowy o dzieło  

„ZBADANIE WPŁYWU WYŁADOWANIA LAMPY JARZENIOWEJ O ROZNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI NA 

ŽYWOTNOŚČ PATOGENÓW W OBECNOŚCI MINERAŁÓW  

METALI 1 WODY „ 

Zleconej 03.01.2017 przez firmę reprezentowaną przez prezesa 

Pana 

Firma LL dostarczyła komplet urządzeń niezbędnych do wykonania powyższego zlecenia. 

Badano wpływ różnych parametrów wyładowania lampy jarzeniowej na żywotność wymienionych ponizej typów 

nowotworowych linii komórkowych • 

   LnCap rak gruczołu krokowego 

2. MCF-7 rak piersi 

3. HT-29 rakjelita grubego 

4. K562 białaczka szpikowa 

5. Daudi chłoniak Burkita 

Komórki naświetlano lampą przez okres 15 minut, a następnie po 48 godzinach mierzono ich żywotność testem MTS. 

Proces powtarzano pięciokrotnie dla każdej linii komórkowej. 

Na załączonych zdjęciach przedstawiono przykładowe wyładowania w róznych otoczeniach lampy 
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PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KOPIA ARTYKUŁU Z LISTOPADA 2016 ROKU 

OPISUJĄCEGO ZBIÓR NAJNOWSZYCH BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 

USA NAD ZDOLNOŚCIĄ ZIMNEJ PLAZMY DO WYBIÓRCZEGO 

LIKWIDOWANIA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH. 
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Use of cold atmospheric plasma in the treatment of cancer 

Abstract 

Cold atmospheric plasma (CAP) is an emerging modality for the treatment of solid tumors. In-vitro 

experiments have demonstrated that with increasing doses of plasma, tumor cells assays display decreased 

cell viability. CAP is theorized to induce tumor cells into apoptosis via multiple pathways including reactive 

oxygen and nitrogen species as well as cell cycle disruption. Studies have shown CAP treatment can 

decrease mouse model glioblastoma multiforme tumor volume by 56%, increase life span by 60%, and 

maintain up to 85% viability of normal cells. Emerging evidence suggests that CAP is a viable in-vivo 

treatment for a number of tumors, including glioblastoma, as it appears to selectively induce tumor cell death 

while noncancerous cells remain viable. 

____________________________________________________   

 

 

 

 

OPISY LUDZI O DOŚWIADCZENIACH Z WODĄ BLUE LAGOON I WODĄ Z DYSZY: 

 
Adam P. Anczykowski, November 2016 

Mój kot Julek, Rosyjski Niebieski latem 2015 został straszliwie poraniony w walce prawdopodobnie z kuną: nie było połowy skóry na szyi widać było tylko gołe 

mięśnie, głowa strasznie pogryziona i spuchnięta. Utarłem kilka pastylek węgla drzewnego (z apteki) i zmieszałem z Ormusem do uzyskania papki. Nakładałem tą 
papkę na żywe mięso na szyi rano i wieczorem. Oprócz tego dawałem do pyszczka 2 ml Ormusa rano i wieczorem. Nieprawdopodobne ale już po 3 dniach na szyi 

Julka zaczynała rosnąc sierść a opuchlizna głowy całkowicie zniknęła. Po paru tygodniach nie było śladu. 

Wiosną 2016 roku Julek dostał wylewu krwi w kręgosłupie i został sparaliżowany od pasa w dół. Załatwiał się pod siebie bez żadnej kontroli i pełzał pomału 
podciągając się przednimi łapkami ale w zasadzie leżał na jednym boku. Wszyscy weterynarze, z którymi się kontaktowali mówili aby go uśpić bo nikt z nich nie 

znał przypadku aby kot z tego wyszedł. Nie dawałem mu Ormusa bo sytuacja wyglądała tragicznie. Wyniosłem go do ogrodu, do specjalnego domku bo w domu 

strasznie śmierdziało, nie chciałem go usypiać. Ale po 2 tygodniach zacząłem dawać mu po 2 ml Ormusa rano i wieczorem. Pewnego dnia, po ok. 3 tygodniach 
kuracji, Julek zniknął. Szukałem go wszędzie. Patrzę a on przelazł przez płot i jest u sąsiada w ogrodzie!  

Teraz mięło 6 miesięcy: Julek robi wszystko, nawet upolował ptaka, kuleje na jedną tylną łapkę ale żyje i jest w ok. 80% sprawny. 

Ciąg dalszy:  

Po paru miesiącach zacząłem mu podawać do picia wodę z Dyszy Violet Ray 50% i 50% woda z Reaktora Zimnej Plazmy Violet Ray. I niemożliwe stało się 

możliwe: po 3 tygodniach Julek nagle zaczął chodzić prosto wcale nie utykając! Jest w 100% sprawny, nie ma śladu tych strasznych przeżyć. Ma 15 lat. 

PAMIĘTAJ, NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ! 
_____________________________________________________________________________________________  

Adam P. Anczykowski, November 2016 

Po piciu przez 2 miesiące  mieszanki wody z Reaktora Zimnej Plazmy i Dyszy oraz smarowaniu nią głowy i włosów: znaczący przyrost włosów, znaczące 
wzmocnienie włosów. Uszkodzony 5 lat temu kręgosłup wreszcie zupełnie przestał boleć.  

Moja dentystka mówi, że moja skóra na twarzy zmieniła się nie do poznania. 

Na siłowni: normalnie po treningu (30 lat trenowałem 4-6 godzin 7 dni w tygodniu) miałem tętno 170 (uderzeń serca na minutę) a teraz mam 93-100 !!! Rewelacja. 
Całkowity brak zakwasów nawet po ciężkim treningu. 

Śpię znacząco lepiej. Mogę pracować cały dzień bez zmęczenia do 4 rano. 

Piję też Ormus. 
_________________________________________________________________________________________________  

Marta Cieśla 25Nov16 

Po piciu wody Blue Lagoon przez około 2 miesiące, czuje że cały mój organizm jest w harmonii. 
Mam dużo energii witalnej, chęci do życia, tak jak by zmieniła się pamięć komórkowa całego mojego organizmu (wcześniej byłam non stop zmęczona i bez życia). 

Wypróbowałam również wodę BL na ból zęba, ból tak dotkliwy że bolało mnie ucho środkowe i pół twarzy.  

Po trzymaniu wody BL w ustach przez 2-3 minuty, po kilku takich seriach poczułam nagle dziwne drętwienie w buzi a ból zęba całkowicie zniknął J 
Dziękuję za tą cudowną wodę.  

_________________________________________________________________________________________________  

Woda z plazmy z probiotykami uzywam tylko 1 lyk dziennie rano.  Przed polknieciem trzymam ok 3 min. Poniewaz mam problemy z zebami sa slabe i 
nadwrazliwe zauwazylam ze nadwrazliwosci sie zmniejszyla i moge juz jesc owoce bez bolu. Poprawila sie tkanka dziasel. Pozdrawiam Karolina 

Woda z dyszy trzymalam 3 tyg. W sloiku szklanym. Wypilam ja jak sie strulam w restauracji dyspepsja ustapila po ok 15 min. KarolinaWoda z dyszy usunela 

kamien z czajnikow elektrycznego i gotowanego na piecyku. Karolina, November 2016 
_______________________________________________________________________________________________  

Czesc tu Rafał, Moja opinia dotycząca wody: 

Po wypiciu łyka wody już byłem mocno zaskoczony. Po pierwsze sam smak wody, był niepowtarzalny i nie do porównania z jakąkolwiek inną wodą. Miało się 
wrażenie, picia czegoś bardzo czystego. Po drugie, poczułem momentalnie jak odblokowują mi się okolice oczu, miałem wrażenie że widzę  zupełnie inaczej, 

lepiej. November 2016 

________________________________________________________________________________________________  
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Witaj Adamie, 
Oto trochę informacji o wodzie, którą otrzymuje dzięki zamontowaniu na kranie DYSZY. Jestem bardzo zadowolona z jakości  wody, nabrała ona miękkości, jest 

rzadsza, bardziej aksamitna, zmienił się jej zapach i ma w sobie dużo energii. Napoje zaparzane tą wodą mają zdecydowanie ciekawszy bukiet smaków i zapachów. 

A skóra w kontakcie z tą wodą staje się gładsza, jest nawilżona jak po balsamie - bardzo miłe odczucie. 
Kosmetyki do mycia też zmieniają swoje właściwości , zużywam ich mniej a efekt jest lepszy np; szampon lepiej się pieni a włosy są bardziej miękkie i puszyste. 

Zauważyłam, że znacznie łatwiej utrzymać czystość kabiny natryskowej i wanny. Jakość tej wody powoduje, że na ich powierzchniach  jest dużo mniejszy osad, a 

właściwie prawie go nie ma, a więc stosuje  mniej chemicznych środków do ich czyszczenia.  

W testowaniu wody brała udział też moja kotka; dostała trzy takie same miseczki z różnymi wodami. W pierwszej była miejska woda z kranu , w drugiej naturalna 

woda mineralna, a w trzeciej woda z dyszy. Kotka pije tylko wodę z dyszy. 

Odnoszę wrażenie, iż picie tej wody, używanie jej do gotowania i mycia daje mi miły energetyczny i fizyczny komfort. 
 Na Twoje ręce składam podziękowanie Twórcy tego magicznego urządzenia, a Tobie bardzo serdecznie dziękuję, że mogę je mieć. Jola K. 12Oct16 

__________________________________________________________________________________________  

Teresa P., Spain, 07Dec16 

Witam Panie Adamie.Przepraszam tak jakoś ostatnio tyle się dzieje. Panie Adamie pieniądze są wysłane za tą ostatnią wodę Blue  i za wysyłkę oraz 

zamawiam dwie butelki wody wraz z przesyłką.Sama nie mogę zdecydować do końca, ponieważ widzimy już poprawę przynajmniej ja napiszę o sobie 

mam więcej energii i wreszcie od 16 lat zaczęłam sprzątać bez bólu i problemu, nogi moje jedna była do połowy w samych guzach i całkiem ciemna, w 

chwili obecnej guzy zaczynają się rozchodzic a kolor jest o połowę jaśniejszy,również odkąd pije Ormusu nie byłam ani raz opuchnieta,nie wiem jak 

wygląda mój rdzeń. I kręgosłup ponieważ nie miałam w tym czasie robione rezonansu ale wiem że w ciągu tych dwóch miesięcy nie miałam ani razu 

silnych boli Również nie kręci mi palców a boli reumatycznych praktycznie nie czuje.Badania ogólne będę miała 16 grudnia to napisze.Ja miałam po 

prostu wszystko chore od rdzenia,kręgosłup.nerki,tarczyca,żołądek,można powiedzieć wrak człowieka,dziś patrząc w  lusterko wydaje mi się że jestem 

conajmniej 10 lat młodsza.Ale to nie wszystko moja córka lat 19 miała dwa lata temu wylew krwi do mózgu,obecnie studiuje medycynę i odkąd bierze 

Ormusu zdaje wszystkie egzaminy a oceny wszystkie są pomiędzy 8 a  10. Mąż miał wypadek, ma uszkodzony trzon kręgosłupa a kręgi w dolnej części 

kręgosłupa są połamane.bol niesamowity,odkąd bierze Ormus ból się zmniejszył dorosły mu włosy a twarz robiła się gładka.To tylko i aż tyle odkąd od 

dwóch miesięcy bierzemy Ormus a ostatnio bierzemy rano Ormus A wieczór Wodę Blue.Bardzo dziękuję Panie Adamie za pracę jaka Pan wykonał i 

ciągle wykonuje dla dobra ludzi.Jeszcze wspomnę że od młodych lat choruje.Przeszlam już nowotwór żołądka i nowotwór rdzenia a w ostatnich latach 

zagadam się z chorobą Sarcoidozy II reumatyzm.nerek i jelita grubego.Nikt sobie nie wyobraża cierpienia,bólu.Ale we mnie tkwi chęć życia i głęboka 

wiara. Dziekuje,przepraszam i życzę Panu i rodzinie radosnych, spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia 

_________________________________________________________________________________  

 

Witaj Adamie,  
od września moja córka i ja bierzemy udział w Twoich fascynujących wykładach, na których mamy możliwość kupienia cudownych preparatów i urządzeń 
(Ormus, Dysza Violet Ray, krem i serum do twarzy). 

Jestem zachwycona kremem Kokum Extreme – ma cudowny zapach, kojącą konsystencję wpływającą na miękkość i gładkość skóry - ogromny komfort 

stosowania. Stosowany wraz z serum daje spektakularne efekty – skóra wygładza się i wgląda na młodszą, zmarszczki się spłycają, znikają przebarwienia. 
Zauważyłam też pozytywne skutki spożywania Ormusa Ultimate i wody z Dyszy Violet Ray – przede wszystkim znacznie zwiększyła się moja wytrzymałość 

fizyczna i odporność psychiczna. Kiedyś przy wchodzeniu na czwarte piętro miałam zadyszkę, a po miesiącu picia Ormusa i wody z Dyszy prawie wbiegam na to 

czwarte piętro bez wysiłku. Poza tym uświadomiłam sobie, że po całym dniu intensywnej pracy nie jestem tak zmęczona, jak to było przedtem. U córki cofnął się 
refluks. Mój mąż też odczuwa ich wspaniałe działanie. Wiosną stwierdzono u niego zakrzepicę w prawym podudziu, poddano go leczeniu, ale nie czuł się najlepiej. 

Po dwóch miesiącach spożywania Ormusa i wody z Dyszy lekarz nie mógł się nadziwić, bo naczynia krwionośne tak wyglądają, jakby nigdy tej zakrzepicy nie 

było! Serdecznie dziękujemy! 
 Bardzo ciepło pozdrawiam, Ilona M. 

______________________________________________________________________________  

Witaj Adam chciałabym się podzielić zmianami jakie zachodzą w moim organizmie po użyciu wody z DYSZY VIOLET RAY już po pierwszej kąpieli czułam 
mega ulgę i relax,skóra się wygładziła włosy nabrały blasku i puszystości.Dosyć dużo pracuję czasem po 13 godzin i cały czas w ruchu od 5 godziny rano nawet i 

do 18 wieczorem kąpiel usuwa zmęczenie ciała i ducha.Kawa,herbata i wszystko co jest przygotowane na tej wodzie mają zupełnie niepowtarzalny 

smak.Mieszkam z mamą która choruje na przewlekłe choroby nadciśnienie, tarczyca bezsenność poważne problemy z oczami utrata wzroku  ok 60% mama piję 
wodę od ok 3 dni ciśnienie zaczyna się normować zobaczymy to początek,dysza dla mnie jest bezcenna przemęczenie przestaje być problemem dziękuję 

Małgorzata K. 

______________________________________________________________________________  
Witaj Adam dysza rewelacja wcześniej miałam okazję korzystać z dyszy grzecznościowo teraz mam swoją.Po kàpieli czuję jakbym chodziła cały dzień po górach a 

potem wzięła najwspanialszy energetyczną kąpiel na świecie zmienił się zapach potu i ciała mam wrażenie że organizm się odtruwa.Mam duży apetyt jem 

normalnie a nie tyję przeciwnie waga zleciała w dół ,skóra staje się taka jasna niewiem jak to określić fakt od ponad roku piję ormus i miałam aktywację dna Mój 
kot Olek pił bardzo mało wody bałam się trochę o jego nerki teraz jestem spokojna miseczka z wodą jest regularnie opróżniana .Kawa (gatunek taki sobie)która jest 

już po terminie zaparzana wodą z dyszy smakuje rewelacyjnie mogłabym tak pisać i pisać sumując mam najlepsze spa w kosmosie i dziękuję tym wolnym istotom 

dzięki którym dysza mogła trafić do nas Adam daj cynk jak będziesz miał lustra wiesz jakie kurczę zapominam jak się nazywają. Pozdrawiam Małgorzata K.  
___________________________________________________________________________  

Adam opisuje moje doświadczenia po przyjmowaniu ormusa i wody z reaktora po pierwsze zatrzymana paradontoza miałam długo utrzymujący się stan zapalny 

przyzębia groziło mi usunięcie dolnych jedynek dziś po pół roku picia ormusa i wody nie ma śladu zapalenia , po drugie po kontuzji kolana lekarz stwierdził że 
musi być operowane dziś tańczę godzinami a rezonans nie wykazał żadnych urazów po trzecie trzeba cierpliwie obserwować co się dzieje w ciele bez paniki ciało 

samo się uzdrawia w najlepszej kolejności dotykalo pamięci komórkowej różnych moich chorób np  zapalenie uszu ,węzłów chłonnych, złamana noga po kilku 

dniach wraca moc i siła ciała jestem zachwycona i bardzo zadowolona moja kondycja jest lepsza niż za młodych lat Adam bardzo dziękuję i polecam każdemu. 
Bogumiła T. 04Mar17 

__________________________________________________________________________  

Moja mama 25 lat biegała po lekarzach,kontrolne badania były ciągle kiepskie,zwłaszcza wątrobowe.Po 2miesiacach picia wody z reaktora w niewielkich ilościach 

poczuła sie lepiej.Wyniki wszystkie w normie.Tomek z Dortmundu. 03Mar17 

________________________________________________________________________  
Witaj Adam, 

Chcę podzielić się  pierwszymi  spostrzeżeniami  dotyczącymi efektów użytkowania dyszy Violet Ray. 

Pozwolę sobie zauwazyć,  że dzięki wielkiemu zaufaniu do wiedzy przez którą nas prowadzisz i mozolnie odkrywanej przez nas samych , zdecydowalismy zakup 
dyszybez jakiejkolwiek wiedzy na jej temat , przeniesiona grupa wrocławska nie miała wcześniej kontaktu z informacjami na temat tego urządzenia, więc dziękuję. 

Uzywamy jej w domu dopiero od miesiąca do kąpieli , pod prysznicem i do celów spożywczych. 

Pierwszym  efektem są niezwykłe wrażenia podczas kontaktu z wodą pod prysznicem, woda zyskuje formę doskonale rozpylonej mgły nie tracąc siły uderzenia 
dając natychmiast cudowny efekt odprężenia , relaksu i spokoju , traktujemy to jako zabieg hydroterapeutyczny trwający o wiele dłużej niż zwykła kąpiel 

bardzo lekko i swobodnie się "oddycha" taką wodą , kierujemy dyszę na różne części ciała a twarz po dłuższym kontakcie zyskuje wygląd jak po zabiegach 

upiększającychjest wypoczęta , świetlista , zrelaksowana jak po długim mocnym śnie, każdorazowy kontakt daje takie efekty natychmiast. 
Szczególnie jest to widoczne  i odczuwalne podczas wieczornego stosowania po długim meczącym dniu pracy,  po takiej sesji czuję regeneracje sił i odzyskaną 

energięjak po długim wypoczynku , czuję się silna i zdrowa , po bezsennych nocach śpię teraz głęboko budząc się rano z wypiekami na twarzy , jak u beztroskich 
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dzieci. 
Jednak najważniejszy efekt w kontakcie z wodą  dotyczy odczucia pełnego wysycenia organizmu wodą,tak dużego nawilżenia wewnątrz ciała i na zewnątrz że 

przestałam odczuwać pragnienie na poprzednim poziomie ,woda także podczas picia jest bardzo wyjątkowo odróżnialna od zwykłej , miękka , delikatna i 

aksamitna  bez wyczuwalnych śladów innych "dodatków",wrażenie że błyskawicznie wchłania się juz od ust , wielka przyjemność w spożywaniu jej, jeśli chodzi o 
ewentualne niewielkie dolegliwości zniknął w tak krótkim czasie problem wysychających i pękających stóp,stały się miękkie i delikatne bez żadnych 

dotychczasowych uporczywych zabiegów,zauważylismy również większą harmonię w przemianie materii, nie" czuję "już układu pokarmowego , absolutną 

preferencję lekkich , naturalnych posiłków ...i wielką , ogromną niechęć do zwykłej wody będziemy dalej obserwować jej dobroczynne i przyjemne działanie 

Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie 

Do zobaczenia 

Halina 
___________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 


