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Peter Schneider  H-8747 Garabonc, 
 Balatonmagyaródi út 2. 

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

pschneider@t-online.hu 
 

A mini - Wava 
Kis méretű „víznemesítő berendezés“ 

(Viktor Schauberger elnevezése szerint) 
 

Viktor Schauberger (1895-1958) nagy osztrák természetkutató volt, aki óriási mennyiségű írásos 
anyagot és találmányt hagyott az utókorra, amelyek jelentőse része a vizünkkel foglalkozik. 
Kereken 60 év elteltével sikerült „kódolt“ hagyatékának egy részét megfejteni. Ezek közé tartozik 
az úgynevezett „víznemesítő berendezés“ (németül: Wasser-veredelungsapparatur), amelyet a 
továbbiakban csak „mini-Wava“ (ejtsd: „váfa“) nevezünk. 
Viktor Schauberger felismerte, hogy a vizet egy különleges módon kezelve egészséges és friss 
marad. Ugyanezzel a módszer azonban használható a „beteg“ víz gyógyítására is, hogy az ismét 
élő és egészséges legyen. Ehhez a „gyógykúrához“ négy fontos feltételnek kell még jelen lennie: 
mozgás, hideg, sötétség és ellenfeszültségű fémek. 
 
A mozgás a szabad természetet jelenti, ahol a víz szabadon, „meander“ formában – vagyis 
kígyózva – mozoghat, ahogyan a hegyekből a síkságra érő patakok és folyók is teszik mindaddig, 
míg az ember erőszakot nem tesz rajtuk a meder kiegyenesítésével, így megbetegítve a vizet. 
 
A víz mindig örvény formájában mozog jobbra vagy balra forogva - még akkor is, ha ezt éppen 

nem is mindig látjuk. 
 
A hideg azt jelenti, hogy a víz az ideális hőmérsékletén – ez pedig 
+ 4°C – „érzi magát“ a legjobban. 
 
(a kép forrása: 
 http://homepage.hispeed.ch/heiner.brogli/Exo/Maea/Image1.jpg) 
 

 
Azt, hogy a víz a sötétséget szereti, mindannyiunk számára ismeretes. Egy természetes patakot 
vagy folyót mindig fák vagy bokrok szegélyeznek, és ha ezeket kivágják, akkor a parton növekvő 
nád igyekszik gondoskodni a szükséges árnyékról. 
 
Az ellenfeszültségű fémeket hallva sem kell semmilyen veszélyes dologra gondolni. Ezek 
tulajdonképpen olyan fémek, amelyek a vízzel érintkezve bioelektromos módon reagálnak, 
hasonlóan egy kémiai elemhez. Ilyen fémpárt alkot pl. réz és a cink, az arany és az ezüst, stb. Két 
ilyen fém között kb. max. 1,0 Volt egyenáramú elektromos feszültség mérhető. 
 
Viktor Schauberger azt állította, hogy ha az előbb említett feltételek mindegyikét el szeretnénk érni, 
akkor „szívó- és nyomó hatást kell létrehoznunk közös keletkezési tengely mentén“. Ezt azonban 
nem valamilyen mechanikus vagy más, anyagból készült tengely, hanem egy úgynevezett elméleti 
tengely mentén. 
 

mailto:pschneider@t-online.hu
http://homepage.hispeed.ch/heiner.brogli/Exo/Maea/Image1.jpg
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Talán észrevettek valamit? Itt kezd a dolog 
igazán érdekes lenni. Jó adag megérzéssel 
azonban rájöttünk a dologban rejlő furfangra. 
Nézze még kérem jól a jobb oldali kis ábrát! 
 
Egy olyan örvénykeltő cső mélyén (amely 
többnyire műanyagból készül), amelynek az 
egyik vége nyitott, egy úgynevezett hullámtárcsa 
helyezkedik el, amelyet egy – a csövön kívül 
található motor hajt. Ez a hullámtárcsa 
különleges kialakítású és változtatható formájú is 
lehet. 
 
Ez a hullámtárcsa szívó hatású örvényt kelt 
(implozív módon), amely beszippantja kívülről a 
vizet a cső belsejébe. Az örvény nekiütközik a 
forgó hullámtárcsának és hirtelen megfordul a 
forgásiránya: - centrifugális (explozív) lesz. Mivel 
azonban a víz nem tud másfelé haladni, elindul 
kifelé a csőből, de „vastag falú cső“ formájában, 
közepén a befelé haladó örvénnyel. 
Így tehát középen a befelé haladó örvény és a 
cső belső fala mentén a kifelé haladó örvény 
hihetetlen sebességgel súrlódik egymáson. Jelen 
esetben egy jelentős potenciálesés technikai 
kihasználásáról van szó. 
 

 

 

 
Ezt a folyamatot nevezte Viktor Schauberger „Isten malmának“. 
 

Ugyanezen az elven működik minden egyéb általunk eddig megépített Schauberger-féle 
„készülék“, mint pl. a nagyobb vízmennyiségek kezelésére alkalmas „víznemesítő“ (=“Wava), a 
„trágyalé-pörgető“, a „tóforrás“ és a további imploziós berendezések.  Mindegyikben van egy közös 
dolog, hogy a vizet minden esetben az „Isten malma“ segítségével nemesítik. 
 
Az „Isten malma“ segítségével a víz olyan állapotba kerül, hogy képes magát megtisztítani, életre 
kelteni és méregteleníteni. Elpusztítja baktériumokat, kidobja magából a klóradalékokat, és minden 
más, az ember számára sokszor láthatatlan szennyeződéseket és hulladékanyagokat, mint pl. a 
vízkövet, a „felesleges“ ásványi anyagokat. 
 
E helyen hangsúlyozni kell, hogy az ilyen típusú készülékek nem helyettesítik a víz szokásos 
szükséges mechanikai tisztítását, amit egyébként pl. keringetőszivattyúkkal, homokszűrőkkel, stb. 
végeznek. Ennyiben igaz, hogy garanciánk csak a Schauberger-féle rendszerek megbízható-
ságára vonatkozik. Ha további információkat szeretne a „víznemesítő készülékekről“, kérjük írjon a 
fejlécben megadott e-mail-címre, vagy nézzen szét a www.wasserimplosion.com internetes 
oldalon (ez egyelőre német nyelven érhető el). 
 
A Schauberger-féle készülékek tovább egyszerűsítésére irányuló törekvéseink vezettek végül a 
„mini-Wava“ (ejtsd: mini-váfa, ahol a Wava = Wasserveredelungsapparat, vagyis víznemesítő 
készülék) kifejlesztéséhez. 
 
 
Ez esetben is arra törekedtünk, hogy a lehetőségek szerint a kereskedelemben kapható 
szokványos/szabványos anyagokkal dolgozzunk.  Ennél a „víznemesítő készüléknél“ is a készülék 
örvénykeltő csöve középen beszívja a vizet, majd a cső belső fala mentén ismét kilöki magából. Ez 
a folyamat nagyon egyszerűen megfigyelhető. 
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ez még szívási zóna 

átfordulási zóna, változó 

külső csőfal 

belső örvény 

külső örvény 

a szívó- és a nyomó örvények 
egymáson való súrlódásának 
zónája 

a nyilak a folyadék 
áramlási irányát 
mutatják 

http://www.wasserimplosion.com/
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A Schauberger-féle készülékek tovább egyszerűsítésére irányuló 
törekvéseink vezettek végül a „mini-Wava“ (ejtsd: mini-váfa, ahol a Wava = 
Wasserveredelungsapparat, vagyis víznemesítő készülék) kifejlesztéséhez. 
Ha a Wava-t beleengedi egy vízmedencébe és egy FI-relén-keresztül 
(életvédelmi kapcsoló) az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, dugja a 
középső ujját az örvénykeltő csőbe, lehetőleg elég mélyre!  Érezheti, 
ahogyan az ujját az áramlás gyorsan lüktetve mozgatja, és ugyanekkor 
érezheti a befelé szívó hatást is. 
Ha visszahúzza az ujját, akkor a cső belső fala mentén érezheti a kifelé 
haladó örvényt  megfoghatta az „Isten malmát“! Látni ugyan nem láthatja, 
de érezheti a hatását. 

 
A mini-Wafa úgy készült, hogy egy tetszőleges tartályba belelógatható. 

Ehhez két vízálló műanyagzsinórt mellékelünk, amelyek másik végét a 
motorhoz rögzítettük. A rögzítésük azért ilyen kialakítású, hogy az 
örvénykeltő cső nyitott vége mindig felfelé mutasson. Ez azért fontos, mert 
a mini-Wava az előbb leírt módon olyan szívó hatású örvényt hoz létre, 
amelynél az örvény felfelé, a tengelye vonalában folytatódik, úgy, mint egy 
kis hurrikán. 
 

Az örvénykeltő csövet a motor házához ragasztottuk, hogy azt ne tudja onnan leválasztani az 
örvényhatás. Ha belenéz a csőbe, néhány sárgarézalkatrészt láthat, amelyek mágneses forgórész 
tengelyét tartják a megfelelő – középpontos - irányban. Ezek feltétlenül szükségesek, mert 
különben megtörténhet, hogy a motor egy újraindítás esetén nem „indul el“.  
 
Ezek a sárgaréz alkatrészek egy 100 literes rozsdamentes (Németországban V2A-jelű) acél tartály 
esetén ellenfeszültségű fémként működnek. 
A mini-Wava-t lehetőleg egy minimum 80-100 literes tartályba célszerű beleengedni, mert a 
kisebbek nem optimálisak. Ha nem rendelkezik rozsdamentes tartállyal, műanyag anyagú tartály is 
szóba jöhet, de vas anyagú már nem, mert a vas a víznek alapvetően ellensége, a fa tartály pedig 
megszínezi és ízét is megváltoztatja a víznek, a hordóban érlelt whiskey-hez vagy konyakhoz 
hasonlóan. 
  
Hajlítson a mellékelt két rézlemezkéből két kis S-akasztót, és akassza a tartály peremére úgy, 
hogy a kampós rész befelé mutasson! Akassza a motorra erősített vízálló felfüggesztőzsinórokat 
az előbbi S-kampókra úgy, hogy a szivattyú mindig szabadon lebeghessen, vagyis ne érintkezzen 
se a tartály fenekével, se pedig a falával! A felfüggesztésnek ez a módja garantálja a lehető 
legcsendesebb működést. 
 
A szivattyút soha nem szabad szárazon üzemeltetni, csakis víz alatt, mert különben nagyon 
gyorsan tönkremegy.  
A tartály feltöltése után engedje a szivattyút a vízbe, lehetőleg a tartály fenekének közelébe, és 
szereljen egy időkapcsoló órát az elektromos csatlakozóhoz! 
Az első feltöltés után célszerű a Wava-t 48 órán át folyamatosan bekapcsolva hagyni. Ezután már 
használható az időkapcsoló óra, pl. 1 óra üzemelés, 1 óra szünet beállítással. 
A mini-Wava csendes üzemelésű, de közelre hajolva azért hallható. 
Ha a zajok felerősödnek, célszerű belenézni a tartályba. Ilyenkor valószínűleg annyira lecsökkent a 
vízszint, hogy a berendezés már levegőt szív be az örvénnyel.  Ez azonban jelentősen csökkenti 
az „Isten malma“ hatékonyságát, ezért a lehető leghamarabb pótolni kell az elfogyasztott 
vízmennyiséget. 
 
Az utántöltést követően az első alkalommal beállított 48 órás folyamatos üzemelés elfelezhető, 
mert az egészséges víz képes azonnal „beoltani“ az új töltésű vizet. 
A szivattyú áramfogyasztása max. 20 Watt, ezért különösen takarékos üzemű. 
 
Ha nem rendelkezik rozsdamentes tartállyal, akkor tegyen egy ca. 2x5 cm-es csík tiszta cinklemezt 
(de semmi esetre se cinkbevonatú vaslemezt!) a víztartály aljára.  (Ilyen lemezt pl. egy tetőfedőtől 
vagy bádogostól is szerezhet). 
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Használati utasítás a mini-Wava-hoz 
 

A mini-Wava olyan berendezés, amely Viktor Schauberger kutatásai alapján készült és imploziós 
elven működik.  Ez azt jelenti, hogy a berendezésben a szívóhatásnak kell túlsúlyban lennie, 
teljesen ellentétben a jelenlegi technikánk „explozív“ rendszereivel. 
 A berendezés fő részei a hagyományos, kereskedelemben is beszerezhető alkatrészekből 
állnak, hogy egy ilyen mini-Wava ára a megfizethetőség határain belül maradhasson. 
Mindenesetre az egyes alkatrészeket pontosan egymáshoz illesztettük és rögzítettük, hogy 
hosszabb használat esetén változzon meg semmi se. A fentiek miatt kérjük, ne szerelje szét a 
mini-Wava-t. 
 
 Ha nem rendelkezik otthon rozsdamentes víztartállyal, mindenfajta más anyagú tartályt is 
használhat (alumíniumot, duralumíniumot, műanyagot, stb. de vas nem!). 
 
Az átlátszó (fényáteresztő) tartályokat célszerű fekete anyaggal (pl. tófólia) vagy alumínium fóliával 
bevonni, hogy a benne lévő víz sötétben legyen, és célszerű olyan anyagú tartályfedelet használni, 
amely nem ereszti át a fényt. 
A készüléket úgy kell felfüggeszteni a tartály peremére a mellékelt felfüggesztő zsinórokkal és az 
S-alakúra hajlított réz lemezcsíkokkal, hogy a motort nem sokkal a tartály feneke felett, szabadon 
„lebegjen“. Ha a készülék a tartály falához vagy fenekéhez ér, akkor rezgésbe jöhet, és ennek a 
zaja nem kívánatos.  
A tartály első feltöltése után célszerű 48 órán át folyamatosan működtetni a készüléket. Ezután 
használjon időkapcsoló órát, amely a szakkereskedésekben viszonylag olcsón beszerezhető.  
 
Kezdetben biztosan furdalni fogja a kíváncsiság, hogy mi is történik a tartályban.  Valószínűleg a 
következők történnek: a víz típusától és állapotától függően a víz először elkezdi a 
„gázmentesítést“, vagyis az örvénykeltő csőben légbuborékok gyűlnek össze. Ez gátolja az örvény 
létrejövetelét és emiatt a berendezés is hangosabb lesz. A motort néhány percig működtetve a 
többszöri ki- és néhány másodperccel később történő újrabekapcsolása esetén ezek a buborékok 
gyorsan feljönnek a víz felszínére, és a berendezés ezután ismét sokkal csendesebben működik 
tovább. 
 A következő fázis a víz „elsötétülése“ lehet, ezt úgy is hívjuk, hogy „befeketül“. Ez az állapot 
viszonylag hamar elmúlik és ezt egy tejszerű állapot követi – ez a fázis néhány órától néhány 
napig is (!) eltarthat. Ez már nagyon jó jel és csalhatatlanul azt jelzi, hogy a víz elkezdte a saját 
fertőtlenítését – ez gyakorlatilag a tartály minden újratöltésekor előfordulhat. Ezt követően a víz 
kitisztul, gyakorlatilag „megérik“ és emberi fogyasztásra is alkalmassá válik. Legkésőbb ebben 
fázisban már érdemes áttérni az időkapcsoló használatára. 
Mindenfajta vizet használhat (vezetékes „csapvizet“, esővizet, kútvizet, stb.), de a végleges 
„nemesedés“ időtartama a víz fajtájától függően eltérő lehet. Minél jobb minőségű a tartályba töltött 
víz, annál gyorsabban végbemegy a nemesedés. Hasonlóképpen az embereknél is különbség van 
aközött, hogy valaki csak gyengélkedik, vagy éppen súlyos beteg. 
 A szivattyúrész elvízkövesedése viszonylag ritkán fordul elő. Ha mégis előfordulna, akkor a 
szivattyút ki kell húzni az elektronos hálózatból, ki kell venni a tartályból és cca. 10-20 órára egy 
erős ecettel vagy citromsavval teli edénybe kell tenni – ez tökéletesen leoldja a vízkövet. A 
szivattyú ezután a “felújítás“ után ismét használható. 
 
Ha szeretné meggyorsítani a nemesedés folyamatát, akkor tegyen minden feltöltés után egy 
teáskanál asztali vagy Himalája-sót (vagyis természetes eredetű sót, nem pedig vákuum-sót és 
más, élelmiszerként „só“ felirattal árult mesterséges gyártású, adalékokkal kezelt ipari hulladékot) 
és cca. 20 literenként egy teáskanál szóda-bikarbónát (gyógyszertárakban kapható) a vízbe.  
 
Természetesen már a kezelés alatt is fogyaszthat a vízből, de az igazi jó ízt csak a nemesedés 
befejeztével érezheti. 
 
Váljék egészségére! / Zum Wohl! 
 
 
2010/10-i állapot 


