
2008. november

Néhány vízkezelési módszer összehasonlítása
Vergleich der verschiedenen Wasserbehandlungsmethode

Az alábbi összehasonlítás a kutató tapasztalatai készült, nem célja a többi módszer kritizálása, egyszerűen csak 
arra akar rámutatni, hogy „ki mit tud“.

Der untenstehende Vergleich wurde laut den Erfahrungen des Forschers zusamengestellt, sein Ziel ist nicht die  
anderen Methode zu kritisieren.

Természetes forrásvíz
Ez mindegyik közül a legjobb. A víz ez esetben akár több évtizedig is a Föld mélyében rejtőzhet. Ha azonban 
egyszer forrásként a felszínre jut, akkor egészen biztosan éret t  a víz, különben egyáltalán nem levitálna (vagyis 
nem indulna el a Föld gravitációjával ellenkező irányban, felfelé) és nem jönne a felszínre. Ez a víz egészséges és 
teljes bizonyossággal a legjobb ivóvíz, hacsak nem betegszik meg röviddel ezután (az elektroszmogtól) vagy nem 
teszik beteggé (a rossz kezeléssel). 

Natürliches Quellwasser
Dieses ist das beste von allen.  Es kann bis zu vielen Jahrzehnten in der Erde gewesen sein. Wenn es aber als 
Quelle austritt, dann ist es mit Sicherheit  r e i f, sonst würde es nämlich gar nicht levitieren und nach oben 
kommen.  Dieses Wasser ist gesund und mit Sicherheit bestes Trinkwasser, wenn es nicht schon bald krank 
(Elektro-Smog) wird oder krank gemacht wird. (falsche Behandlung).

Fordított ozmózissal kezelt víz
E módszernél a vizet arra kényszerítik, hogy átpréselődjön egy mikrofinomságú szűrőn. Eközben a víz elveszíti a 
benne lévő összes ásványi anyagot, és valóban csak "üres" víz lesz belőle. Ez a víz képes arra, hogy az emberi 
szervezetet elég gyorsan megszabadítsa pl. a nehézfémektől – úgyis mondható, hogy "átmossa'" a szervezetet. 
Ennek az az oka, hogy az víz egyáltalán nem szereti ezt az abszolút "üres" állapotot – hiszen valami hiányzik 
belőle –, és amilyen gyorsan csak tud, "kivisz" magával valamit a szervezetből. 

Osmose-Wasser
(Bekanntlich wird das Wasser veranlaßt, sich durch einen Mikrofilter zu quetschen. Dabei verliert es alle seine 
Mineralien und ist tatsächlich ein „leeres“  Wasser. Dieses Wasser ist in der Lage, den Körper ziemlich schnell 
von Schwermetallen usw. zu befreien, man sagt, auszuschwemmen. Das liegt daran, daß das Wasser den 
absolut leeren Zustand gar nicht mag – es fehlt ihm einfach etwas – und das nimmt es sich so schnell wie 
möglich aus dem Körper.

Desztillált víz
Ugyanaz érvényes rá, mint a fordított ozmózissal kezelt vízre. 
Valamennyi iható ugyan belőle, de semmi esetre sem szabad belőle tartósan és sokat inni, mert különben 
szabályszerűen "kiszipolyozza" a szervezetet.

Destilliertes Wasser
Hier gilt das gleiche wie vorstehend. 
Man kann von diesen Wassern etwas trinken, aber auf keinen Fall ständig und viel, sonst wird  der Körper 
regelrecht ausgesaugt.

Oxigénvíz
Ezt a vizet úgy reklámozzák a tévében, hogy a szokásosnál akár 15-ször is több oxigént tartalmaz. Ez azonban 
teljes őrültség!! Ez a víz rendkívül agresszív! Ettől a szervezet néhány napon belül halálosan megbetegedhet. 
Szinte az egész világon a "szabad gyökök" ellen harcolnak – Németországban ezt az idiótáknak/hiszékenyeknek 
"teljes vízként" (="radikales Wasser") kínálják.
Ha valaki ennek a beugratásnak az áldozatául esik, semmin ne csodálkozzon.

Sauerstoff-Wasser
Im Fernsehen machen sie Reklame für dieses Wasser, daß sie mit 15-fach überhöhten Sauerstoff angereichert 
haben.  Das ist der helle Wahnsinn  !! Dieses Wasser wird hoch aggressiv !  Es kann den Körper innerhalb 
weniger Tage tödlich krank machen. Auf der ganzen Welt will man die „freien Radikalen“ bekämpfen, in –D- 
bietet man den Idioten „radikales Wasser“ an. Wer darauf  eingeht, darf sich über nichts wundern.
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Mágneses technikák 
Ez a vízkezelési technika már évtizedek óta ismert, én magam is évtizedekig használtam. Minden esetben jó 
megoldás, még ha a módszereikben különböznek is. Függetlenül attól, hogy állandó mágnesekkel dolgoznak vagy 
gyengeáramú pulzáló mágnestekercsekkel, ezek mindegyike átadja mágneses erejét a víznek és a víz fel is veszi 
ezt az erőt. Ez a technika a vízvezetékek elvízkövesedésének megakadályozására is nagyon jótékonyan hat. 
A legtöbb statikus vízkezelő berendezés hatásmechanizmusa valamilyen mágneses technikára épül. 
A víz csaknem mindig valamilyen mágneses téren folyik keresztül, ez azonban csak néhány pillanatig tart, ami 
valójában nagyon kevés. A bizonyos mértékű kiegyenlítődés annak köszönhető, hogy a csőben lévő teljes „víz-
test“ megőrzi ezt az információt 

Magnet-Technik
Diese ist schon seit Jahrzehnten bekannt und ich selbst habe sie jahrzehntelang angewendet.  Sie ist in jedem 
Fall gut – wenn auch verschieden in den Methoden. Ob Permanentmagnete oder schwachstrom-gepulste 
Magnete (Spulen) -  alle geben ins Wasser ihre Magnetkraft ab und das Wasser nimmt diese Kraft auf. Auch auf 
die Verkalkung der Rohre wirkt sich diese Technik sehr positiv aus. Die meisten statischen Geräte zur 
Wasserbelebung basieren auf  irgend einer Magnettechnik.
Fast immer fließt das Wasser durch das Magnetfeld. Das kann aber immer nur wenige Augeblicke dauern, was 
eigentlich viel zu wenig ist.  Aber ein gewisser Ausgleich liegt darin, daß der gesamte „Wasser-Körper“ im Rohr 
diese Information erhält.

Statikus berendezések 
Ide tartoznak pl. az úgynevezett GIE-víz, Grander-víz, stb. 
Az ilyen készülékek mindegyikének hátránya, hogy az évek múltával elveszítik erejüket, és csökken a 
teljesítményük. Ezt természetesen „titokban“ tartják,  hiszen ha kitudódna, tönkretenné az üzletüket.

Statische Geräte
Hierzu zählen insbesondere GIE-Wasser, Grander-Wasser usw. usw. 
Alle diese Geräte haben den Nachteil, daß sie im Laufe der Jahre an Kraft verlieren und die Leistung nachlässt.  
Natürlich wird das „geheim“ gehalten, man will sich ja kein Geschäft kaputt machen. 

Vízpörgető/vízörvényeltető
Itt elsősorban az úgynevezett „Martin-örvényt“ lehet megemlíteni. Ennél egy kb. 7 cm-es üvegedényt kell 
közvetlenül a vízcsapra felszerelni és ez minden alkalommal örvénybe hozza a rajta keresztülfolyó vizet. Ez az 
örvény nagyon jó, de a készüléknek mégis van egy nagy hátránya: a víz csak a másodperc töredékrészéig marad 
az örvénykeltő készülékben, szinte rögtön ki is folyik belőle. Ez alatt a rövid idő alatt képtelen egészségessé válni a 
víz. Ez olyan, mintha egy betegnek egy pillanatra az orra alá tartanánk a megfelelő gyógyszeres üveget, és aztán 
azt várnánk ettől, hogy meggyógyuljon.  Ez így egyszerűen nem működik.

Wasser-Wirbler
Hier ist an erster Stelle der sogenannte „Martin-Wirbler“ zu nennen.  Ein ca. 7 cm langes Glasgefäß wird direkt 
auf den Wasserhahn geschraubt und dieser verwirbelt das Wasser immer, wenn es ausfließt.  Die Verwirbelung 
ist sehr gut – aber das Gerät hat einen großen Nachteil:  das Wasser bliebt nur Bruchteile von Sekunden im 
Wirbelgerät, dann ist es schon daraus ausgeflossen.  In dieser kurzen Zeit kann das Wasser unmöglich gesund 
werden. Das wäre etwa so,  als ob man einem Kranken eine Flasche  mit guter Medizin einmal kurz unter die 
Nase hält und dann erwartet, daß er davon gesund werden könnte. Das geht einfach nicht.

Víz-élesztés keringetéssel 
Most kezd a dolog érdekessé válni. Ez esetben megpróbáljuk utánozni a víz természetes körforgását (amennyire 
csak lehet).

Wasser-Belebung im Kreislauf
Jetzt wird es interessant.   Hier wird der natürliche Kreislauf der Natur nachgemacht (so gut es geht).

Hacheney-víz
A Hacheney-cég 1994 óta forgalmazza a vízkezelő berendezését, amelyben a víz egy rozsdamentes edényben 
állítólag levitálásba jön. Ez azonban szamárság!
Nagyon drága készülékek is kaphatók a kereskedelemben, amelyek a vizet a körforgással mozgatják.  
A készülékek elektromos meghajtásúak és a vizet nagy nyomással és nagyon nagy sebességgel mozgatják.  A víz 
az ilyen készülékekben rendszeresen „kiabál“, mert ez a eljárás olyan hangos, hogy a hatóságok zajvédelmi 
intézkedésekhez kötik a használatát. Ha a vizet leengedik az ilyen edényekből, akkor a víz nagyon erősen 
"rozsdamentes acél"-szagú és ízű. 
A víz ez esetben nem válik nemesítetté, csupán erősen megváltozik, amelyet én leginkább „teljesen halott“ vízként 
jellemeznék
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Hacheney-Wasser
Seit 1994 hat die Firma Hacheney  eine Wasserbehandlung verbreitet, bei welcher das Wasser innerhalb eines 
NIROSTA-Gefäßes angeblich zum Levitieren gebracht wird.  Das ist Quatsch ! 
Vielmehr werden sehr teuere Geräte angeboten, in welchen das Wasser in einem Kreislaufprozeß bewegt wird.
Die Geräte werden elektrisch angetrieben und bewegen das Wasser unter großen Druck und sehr großer 
Geschwindigkeit.  Das Wasser „schreit“ regelrecht in diesen Maschinen, denn sie sind so laut, daß die 
Behörden Schallschutz-Maßnahmen angeordnet haben.  Wenn das Wasser aus diesen Behältern abgelassen 
wird, riecht es sehr stark nach rostfreiem Stahl und schmeckt auch stark danach. 
Eine Veredelung findet nicht statt, lediglich eine starke Veränderung, die ich als „totales Töten“ des Wassers 
bezeichnen würde.

Házi frissvízmű (3) Viktor Schauberger kutatásai szerint
Ez esetben a Schauberger kutatásai során született tojásformát ültették át a gyakorlatba. A tojás a természet egy 
egészen különleges formája.
Ennél az eljárásnál a víz kezelése egy „szívó“ örvénnyel történik. Egy plexicsőben 8 db műanyagból készült 
tojástest található, és ezek között a mesterséges akadályok  között a víz úgy mozog, ahogyan szeretne - úgy, hogy 
a cső fala és a tojástest legnagyobb átmérője között még ca. 1,5 mm-es hézag marad az átáramló víznek. A 
tojások páronként ellenkező irányúak. A tojások mögött a víz tetszése szerinti forgási irányú örvénybe fejlődik, 
amelynek forgási iránya már a következő tojásnál megváltozhat. 
A vizet egy kicsi, ca. 20 – 30 W-os teljesítményű szökőkútszivattyú szívja fel egy zárt tartályból és nyomja fel egy 
gégecsövön keresztül a plexicső felső végén található ca. 15 mm-es átmérőjű bemeneti nyílásához. A „tojásláncon“ 
áthaladva a víz erős örvénylésbe kerül, a tojásforma miatt fel is gyorsul és a 10 mm-es átmérőjű kimeneti nyílásnál 
már olyan szívóhatást keletkezik, amely „kihúzza“ a csőből a nemesített vizet. Ezzel elérhető, hogy a teljes 
Schneider-cső hosszában egy alig mérhető folyadéknyomás  jöjjön létre. 

Heim-Frischwasser-Werk 3 nach Viktor Schauberger
Hierbei werden die Forschungen Schaubergers über die Ei-Form in die Praxis umgesetzt. Das Ei ist eine 
absolute Sonderform in der Natur.
Bei diesem Gerät wird  das Wasser in einem „saugenden“ Kreislauf behandelt.  Mit Hilfe von –8- 
originalgeformten Eiern wird das Wasser so bewegt, wie es das selbst möchte. In einem Plexiglasrohr sind 8 Ei-
Körper aus Kunststoff  untergebracht, an denen das Wasser durch einem Ringspalt von ca. 1,5 mm vorbeifließt. 
Die Eier haben paarweise jeweils entgegengesetzte Stellungen.  Hinter jedem Ei entwickelt das Wasser nach 
eigenem Belieben einen anderen Wirbel, der sich beim nächsten Ei schon wieder ändern kann. 
Eine kleine Springbrunnen-Pumpe von ca. 20 –30 Watt drückt das Wasser aus einem geschlossenen Behälter 
in den oberen Eingang des S-Rohres, der einen Eingangs-Durchmesser von ca. 15 mm hat. Nach Durchfließen 
der „Eier-Kette“ erhält das Wasser eine starke Verwirbelung und wird danach eiformgerecht beschleunigt, so 
daß an dem anschließenden Ausgang ein Sog entsteht,  der das veredelte Wasser aus einem nur 10 mm 
betragenden Ausgang „herauszieht“.  Dadurch wird erreicht, daß im gesamten S-Rohr ein kaum messbarer 
Fließdruck entsteht.

Víznemesítő készülék Viktor Schauberger szerint 
E készülék kivitelezése is Viktor Schauberger eredeti rajzai alapján történt. 
Egy ca. 125 mm-es átmérőjű, csak az egyik végén nyitott csőbe egy úgynevezett hulámtárcsát kell szerelni 
(csillagtárcsa), és ezt meg kell pörgetni ca. 1000 – 3000 percenkénti fordulatszámmal.
A hullámtárcsa (vagy más, speciális tárcsák) különleges kialakítása nagy erővel beszívja a vizet egy zárt tartályból 
(vagy egy nyitott medencéből), közvetlenül a tárcsáig. Itt a víz „megfordul“ és a szívóörvény külső fala mentén 
elindul kifelé a csőből. Így a csőben két – különböző irányú – örvény keletkezik, amelyek erősen súrlódnak 
egymáson. Ezt a folyamatot nevezte Schauberger „Isten malmának“, mert ezeken a „súrlódási felületeken“ a víz 
minden más anyagot „kiőröl“, amelyet nem akar magában tartani. A vízből nem csak a baktériumok tűnnek el, 
hanem pl. más, mérgező vegyi anyagok is.  A természetes „nemesedés“ ezen folyamatát eddig még nem kutatta 
senki, mert ez mind a mai napig teljesen ismeretlen jelenség.

Wasser-Veredelungsapparatur nach Viktor Schauberger
Auch hierbei wird wieder auf Originalvorgaben Schauberger Bezug genommen. 
In einem  nur einseitig offenen Rohr von ca. 125 mm Durchmesser wird eine sogenannte Wellenscheibe 
(Sternscheibe) mit ca. 1000 – 3000 Upm bewegt. Die besondere Konstruktion der Sternscheibe (oder anderer, 
spezieller Scheiben) saugt  das Wasser aus einem geschlossenen Behälter (oder auch offenen Gewässer)  
stark nach innen, direkt auf die Scheibe an.  An dieser wird das Wasser „gewendet“ und fließt an der 
Außenseite des Saugwirbels wieder aus dem Rohr hinaus.  Dadurch entstehen zwei separate Wasser-Wirbel, 
die stark aneinander reiben.   Diesen Vorgang nannte Schauberger die „Gottesmühle“, weil an diesen 
„Reibeflächen“ das Wasser all jene Stoffe „zermahlt“, die es nicht in sich haben will.  Hierbei werden auch 
Bakterien vollständig beseitigt, sowie chemische Giftstoffe usw. Der tatsächliche Vorgang dieser natürlichen 
Veredelung ist nicht erforscht, weil derzeit vollkommen unbekannt.
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Trágyalépörgető és tóforrás - Viktor Schauberger szerint 
Ezen készülékek is ugyanazon vagy hasonló elv alapján működnek, mint az előbb említett víznemesítő készülék. 
Kialakításuk kissé eltérő, a mindenkori különleges igényekhez igazodó, ugyanakkor az „Isten malma“-elv ezekben 
is működik.

Gülle-Wirbler  und Teichqueller  -  nach Viktor Schauberger
Diese Geräte basieren auf dem gleichen oder ähnlichen System wie die Wasserveredelungsapparatur.
Die Änderungen der Bauart ist den speziellen Bedürfnissen angepaßt, das Prinzip der „Gottesmühle“ bleibt 
jedoch stets erhalten.

Általánosságban
Bármiféle víznemesítés csak akkor lehet hatásos és tartós, ha a nemesítés a víz mozgatásával történik, az alábbi 4 
szükséges feltétel meglétével:

mozgás – sötétség – hideg – ellenfeszültségű fémek.

Viktor Schauberger hátrahagyott munkái alapján számolhatunk azzal, hogy a jövőben még további készülékek és 
„gépek“ is kifejlesztésre kerülnek.

Allgemein
Jede Wasserveredelung kann nur dann effektiv und von Dauer sein, wenn die Veredelung durch bewegtes 
Wasser und unter Beachtung der 4 notwendigen Kriterien geschieht:

Bewegung – Dunkelheit – Kühle – gegengespannte Metalle

Nach den Hinterlassenschaften Schaubergers ist damit zu rechnen, daß noch weitere Apparate und 
„Maschinen“ in der Zukunft entwickelt werden.
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