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Peter Schneider Garabonc, 2005. november 

 

A "vízesés-berendezés"  
Egészséges víz – mindenféle vegyszer nélkül 

 

Talán Ön is s szerencsés úszómedence-tulajdonosok közé tartozik? (A "Swimming-pool"-ok 

ugyanis csak az angol nyelvű országokban léteznek!) 

Akkor a klórozott víz problémája bizonyára ismerős: piros, begyulladt szemek, kaparó érzés a 

torokban, olyan érzés, mintha eldugult volna az orrunk, vagy megfáztunk volna – és az a kétséges 

"öröm", hogy ezek a kísérőjelenségek minden fürdés után hosszabb ideig is megmaradnak. Az 

úszás azonban mégis jól esett! 

 

Mit gondolna arról, ha mostantól egy teljesen természetes – mindenféle vegyszertől mentes  - 

vízben fürödhetne? Egy tényleg egészséges vízben? "Piros nyusziszemek" és torokkaparó érzés 

nélkül? 

 

Lehetetlen … vagy mégis?  

Ráadásul mindezt nevetséges áron. Anélkül, hogy állandóan savakat vagy lúgokat kellene 

méricskélnie, és állandóan küzdenie kellene a kellemetlen algákkal, amelyek az úszómedence szép 

vizét azonnal bezöldítik. 

 

A megoldást "vízesés-berendezésnek" hívják és saját maga is megépítheti, vagy meg is 

vásárolhatja.  

 

Kérem gondolkodjon el előbb azon, hogy néhány cégnek és nagy konszernnek mekkora érdeke is 

fűződik ahhoz, hogy Önnek minél több vegyszert kelljen a medencéjébe szórnia vagy öntenie, 

vagy más módon bevinnie. A bevétel ugyanis ezeknél a cégeknél csörren a kasszában, és 

folytonosan újabb vegyszereket találnak fel, hogy folyamatosan minél több bevétel folyjon be 

nekik ebből. 

Önnek azonban egyre soványabb lesz a pénztárcája, mert tömérdek pénzt kell ahhoz kifizetnie, 

hogy ne kelljen hamarosan lemondani a fürdés örömeiről. Öntől azonban, mint "jómódú" 

medencetulajdonostól elvárható egy "kis áldozat", hogy meghosszabbíthassa a fürdés élményét, 

igaz? Vagyis fizessen és hallgasson?! 

Teljességgel nem! Az "vízesés berendezéssel" természetes módon készíthet egészséges vizet. 

Ennek módszerét már évtizedek óta megmutatta számunkra az ismert ausztriai természettudós, 

Viktor Schauberger, akit már a második világháború előtt "vízdoktornak" is neveztek. 

Ez a zseniális férfi megmutatta, hogy a víznek milyen sajátosságokkal vagy állapotokkal  kell 

rendelkeznie, hogy egészséges legyen és így is maradjon. 

A víznek  

- sötétre, 

- hűvösre 

- mozgásra és 

- ellenfeszültségű fémekre 

van szüksége, hogy tényleg "jól érezze magát". 

 

A sötét és a hűvös úszómedence azonban elég "vérfagyasztónak" tűnik – ugyan ki akar közülünk 

sötétben úszni menni, ráadásul hideg, sőt hűtött vízbe?  

Ezeket a pontokat nyugodtan "kipipálhatjuk" – vagyis ez esetünkben tényleg nem működik! Itt a 

következő pont, a víz mozgása. Mindannyian tudjuk, hogy az álló víz rögtön "meghal", vagyis 

megzöldül, mert algák jelennek meg benne. Eddig erre az "algák megölése" és más 

"vegyszerlevesek" használata volt a megoldás. Mindezek mellett ott van még a medence 

vízforgató berendezése, amely tényleg elég mozgást visz a vízbe! Igen, de még ha ez ott is van, 

akkor mitől zöldül meg és algásodik mégis a víz?  
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Gondolt már egyszer is arra, hogy olyan környezetben élünk, amelyet teljesen megfertőz az   

elektroszmog? Számoljuk csak össze egyszer:  kb. 6.500 műhold kering folyamatosan a Föld 

körül, és "szórja" sugarait felénk. Az "Astra"-műhold hirdetése szerint jelei Földünk minden 

zugába eljutnak. Nem is beszélve a "titkos" küldetésű műholdakról. Hány száz rádió-és tévéadó 

működik? És hány százezer mobiltelefon-antennatorony és kis adóantenna? Ezek nem csak ránk 

sugároznak a nap 24 órájában, hanem a vízre is! Napról napra, évről évre. Mi ugyan elbújhatunk a 

házunkban, hogy menedéket keressünk a sugárzások elől, de a víz nem tudja ezt!  

Csendben és némán tűri ezen erőszaktételeket. Már nem tud maga védekezni az algák csapásai 

ellen, mert a sugárzás teljesen tönkretette. 

 

És máris a következő pontnál is vagyunk: az ellenfeszültségű fémeknél.  

Elég hihetetlennel hangzik, de valójában nagyon egyszerű dolog. Viktor Schauberger ezen a téren 

is úttörő jelentőségű munkát végzett. A fémek között mindig vannak olyanok, amelyek egy másik 

fémmel elektromos kölcsönhatásba kerülnek. Hasonlóan egy párhoz, mint pl. a férfi-nő, ill. 

pozitív-negatív. 

 

Ilyen ellenkező feszültségű párt képez a (vörös)réz és a cink. Ha e két fém érintkezik a vízzel,  

akkor ún. "bioelektromos áramlás" indul meg – Viktor Schauberger szavai szerint. Ez teljesen 

természetes és teljesen veszélytelen – vagyis kockázatok és mellékhatások nélküli!  

Ez egy olyan egyenáram, amely megfelelő mérőműszerekkel kb. 1,0 Volt-os egyenáramként is és 

váltakozó áramként is mérhető. 

Egy kereskedelemben kapható egyszerű feszültségmérővel ezt természetesen Ön is leellenőrizheti. 

Még egy kis rövid kitérő a kutatás területére:  

Megállapították (de inkább nem teszik közhírré), hogy 2000-es impulzussorozat esetén az emberi 

sejt feladja az önvezérlését. Ez a 2000-es impulzussorozat nem annyira a 2000 Hertz-hez, hanem 

sokkal inkább egymás utáni dobütésekhez hasonlítható. Ez soknak hangzik? Valójában nem is 

olyan sok. 

Ezt az impulzust sugározzák folyamatosan a mobiltelefonjaink. Végül is "impulzusos" hívásról 

van szó. Kérem, számolja csak össze, ha valaki pl. a 0049-55668877 telefonszámot hívja, mennyi 

impulzus is kell hozzá? Helyes: 89 impulzus - néhány másodperc alatt! És számoljon csak egyszer 

utána, mennyit is telefonál nap mint nap! Vagyis egy nap alatt játszva eléri ezt a 2000 impulzust.   

Eredmény: az emberek, állatok, növények és a víz önvezérlése egyszerűen megszűnik. Így már 

nem védhetik meg magukat a sejtek, hanem egyfajta új vezérlőjelre várnak, ami természetesen 

soha sem tud jönni!  

Mivel a víz maga is beteg, nincs több saját védekezőereje az algásodás ellen. 

Azzal a vegyszerkotyvalékkal, amit a vízhez ad, hogy megakadályozza az algásodást, megadja az 

"utolsó döfést" is a víznek, vagyis az biológiailag is meghal. 

 

(A víz nem csak H2O, ahogyan azt elhitetni szándékoznak velünk, hanem élőlény, még ha ez 

olyan hajmeresztőnek tűnik is.)   

  

Most azonban ha az ellenfeszültségű fémek is belépnek a körbe, akkor az előbbiekben említett 

egyenáram mindenütt létrejön a vízben. A mobiltelefonok sugárzása ugyan nem szűnik meg … de 

ez a biológiai áramlás esőkabátként megvéd minden biológiai sejtet a technikai sugárzásoktól! 

Eredmény: a sejtek ismét képesek önmaguk vezérlésére és többé nem fogékonyak a betegségekre. 

A kutatás területén tett "kirándulás" után térjünk vissza a "vízesés-berendezéshez":  

 

Felépítése a következő: 

Egy kb. 1500 - 2000 l/h kapacitású tószivattyú egy - a medencéből kinyúló - rézcsövön keresztül 

mozgatja a vizet. A vízsugár kb. 100-120 cm magasról "angolnaként" hullik vissza a medence 

vizébe és ott a víz felülete alatt 30-40 cm mélységig lenyúló úgynevezett "buborékkamrát" képez. 

Megfigyelték toronyugróknál, hogy ha nagy magasságból ugranak a vízbe, testük egész felületét 

légbuborékok fedik. Ezek azonban csak a másodperc törtrészéig léteznek, azután hirtelen 

elenyésznek. Minél "tisztább" vagyis "simább" az ugrás, annál több buborék képződik, és annál 
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magasabb az értékeléskor kapott pontszám is. A kiel-i egyetemen most tudományosan is vizsgálni 

akarják a jelenséget, hiszen szinte semmit sem tudunk róla.  

Vizünk azonban saját maga hozza létre ezeket a buborékokat.  

Mivel rézcsövünk negatív töltésű, szükségünk van még egy másik - ellenkező - pozitív töltésű 

fémre is. Ehhez egy kis – kb.10x20 cm-es – cinklemezt kell a rézcsővel szemben (lehetőleg minél 

távolabb) a vízbe lógatni egy szál zsinegen, vagy a medence padlójára tenni.   

Mi történik ekkor? 

Az "angolnaként sikló" vízsugár, amely a rézcsőből a medencébe esik, bioelektromos áramot juttat 

a víz felszínére, amelyben a cinklemez is található. A buborékkamra valószínűsíthetőleg egy 

sokszorozó kondenzátorként működik, amelynek minden kis buborékja egyedi, kis kondenzátor 

lehet. Tudományosan ezt még nem sikerült bizonyítani, valószínűleg azért, mert hiányoznak hozzá 

a megfelelő mérési módszerek is.    

 

Megállapítható azonban, hogy a víz 

ettől a berendezéstől olyan 

egészséges lesz, hogy nem fog 

többet algásodni. Ráadásul – 

meglepő módon – a víz a túl sok 

vízkövet egyszerűen lerakja a 

vízszintes felületekre, ahonnan 

könnyen elszívható.  

  

Eredmény: tiszta, lágy, 

makkegészséges víz, amely 

semmilyen vegyszert sem igényel, 

kíméli az idegeket és az egészséget 

is. 

Ne feledjük, hogy ha ez a víz 

egyszer visszajut a természetes 

körforgással a talajvízbe, akkor 

semmilyen klóros levet stb. nem 

visz magával, nem terheli többet a 

talajvizet, hanem segít Föld 

Anyánknak, hogy ismét egészséges 

legyen. 

Sikerült meggyőznöm? 

Ha igen, akkor … "ki az 

ellenséggel", felejtsük el a 

vegyszereket! 
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A vízesés-berendezés elvi felépítése 

(nem méretarányos ábrázolással – 2005. szeptemberi állapot) 

 

 

 

 
 

 

 

 

A rézcsövet a medence vizétől elektromosan el kell szigetelni pl. egy műanyag állvánnyal, 

alucsővel vagy valami más hasonlóval. 

 

 

A "vízesés-berendezés" működtetése már egyetlen év alatt kifizetődik, és onnantól az egészséges 

uszodai víz alig kerül pénzbe, legfeljebb abba a néhány forintba, amennyibe a keringetőszivattyú 

működtetése kerül, hacsak nem akarja azt is napelemmel működtetni, mert akkor még annyiba 

sem fog kerülni.  

Ha nem akarja vagy tudja saját maga megépíteni ezt a berendezést, akkor forduljon a lentebb 

megadott címen hozzám: 

PS: 

A fentiekben leírt "vízesés-berendezés" évek óta sikeresen és megbízhatóan működik. 

Az előbbi információk az érdeklődők számára szolgálnak tájékoztatásul, ezért tudatosan 

fogalmaztam könnyen érthető formában. Felelősséget emiatt nem vállalok, hogyha egy 

magyarázat nem felel meg a pontos, tudományos eseményeknek. 

Mivel minden víz tudvalevően saját "állapottal" rendelkezik, mindenféle kártalanítási igény 

kizárva.  

 

Peter Schneider 

Balatonmagyaródi út 2 

H-8747 Garabonc, 

Tel.& Fax: +36-93-340 617 

pschneider@t-online.hu 

 

Forrás: http://betaarea.implosion-ev.de/downloads/leseproben/151_55.pdf 

Peter Schneider vízkutató 

H-8747 Garabonc 

Balatonmagyaródi út 2. 

Telefon/Fax: +0036-93-340 617 

 

"angolnaként sikló" 

 vízsugár behajlított 

végű 

rézcső 

kis cinklemez 

a víz felszíne 

alatt 

230V-os  merülő-

szivattyú, (tószivattyú), 

2000 l/h óra kapacitással 

  

rugalmas 

tömlő 

kis tartóállvány a 

rézcső számára 

a medence vize 

a beleeső  

vízsugárral 

(tószivattyú) 

 vízsugár 


