
Diamantová voda a zázračná uzdravení 
 

Úryvky z mé nově připravované již druhé knihy o Diamantové vodě. 
 
Milí čtenáři a uživatelé Diamantové vody, vybírám pro Vás několik úryvk ů z mé nově 
připravované knihy „Diamantová voda a zázračná uzdravení“, která je mojí druhou 
knihou o Diamantové vodě u nás.  
V úryvcích najdete informace, jak například posílit svoji imunitu pomocí Diamantové 
vody (dále jen DV), zamyslíme se nad tím, zda nám DV může prodloužit i život a uvedu 
také některé zajímavé konkrétní zkušenosti lidí s léčením různých nemocí a zdravotních 
problémů pomocí DV a obrázků léčivých krystalů.  
Připomenu ještě, že DV je průzračná a zářící léčivá tekutina původem z Francie, jejíž 
prapůvod je až v bájné zaniklé Atlantidě.  
DV je výjimečná v tom, že je živá a inteligentní, je silná energeticky - má zvýšené 
vibrační frekvence, dále obsahuje více než 900 léčivých informačních kódů a funguje na 
vysoké duchovní úrovni. Do této léčivé vody si můžeme před vypitím vložit nahlas i svoje 
úmysly, prosby a přání o vyléčení či řešení různých životních problémů a vše se pak tím  
urychluje... DV patří do přírodní medicíny a je blahodárná pro všechno živé na Zemi. 
Léčí, čistí a detoxikuje, regeneruje organizmus, posiluje a poskytuje prevenci proti 
nemocem. Účinně pomáhá nejen lidem, ale také zvířátkům a je posilující i pro veškerou 
vegetaci….  V naší zemi jsou výborné léčivé vlastnosti DV využívány lidmi již 7 
let…Děkuji Vám všem uživatelům DV, že jejím šířením přispíváte k očistě, regeneraci, 
energetickému posílení i duchovnímu vzestupu celé naší planety… 
 
Nyní úryvky z připravované knihy: 

 
Posílení imunity pomocí DV 
Imunitní systém je naší základní obranou a podílí se zásadně na udržování našeho zdraví. 
Někdy bývá jeho činnost oslabována špatným životním stylem, stresem, nemocemi a je 
potřeba ho posílit, pomoci mu. Možností, jak posílit imunitní systém je více. Kromě léků a 
přípravků jako doplněk stravy, je zde také DV. Diamantová voda výrazně posiluje imunitu, 
likviduje akutní nebo opakující se infekce horních cest dýchacích a pomáhá lidem podpořit 
imunitní systém. Zde uvádím konkrétní zkušenosti: 
- Například jedna žena mi na prodejním esoterickém festivalu vyprávěla, že pitím DV má 
zlepšenou a posílenou imunitu. Od té doby, co pije DV, nebývá vůbec nemocná.. Je za DV 
velmi vděčna.. 
Stejné poznatky má i další žena.Užíváním DV oproti dřívějším letem, kdy tuto léčivou vodu  
ještě neznala, se nyní těší výbornému zdraví, není nemocná ani nachlazená. DV totiž posiluje 
celý náš imunitní systém. 
 
Prodlouží nám DV život? Dožijeme se více let? 
Za určitých podmínek a předpokladů ano..  
Po elixíru mládí pátrali již mnozí mudrci, učenci a zasvěcenci v minulosti. Například v 1. 
století n.l. to byl geniální učeň Antoraxův z Thyany, Apollonius, pravděpodobně něco mohl 
nalézt v Indii. Také ve 14. století se pokoušel nalézt klíč k věčnému mládí francouzský 
alchymista a experimentátor Nicolas Flammel. Objevil snad Flammel onen elixír? 
Svatí muži v Indii a také v Himaláji se tam údajně dožívají až 150 let. Děje se tak prý 
soustředěnou meditací, asketickým životem, jógou a stále pozitivním myšlením. 
 
A co na prodloužení lidského věku říkají lékaři a biologové?  
Tuto možnost přiznávají. Stačilo by prý údajně posílit naše orgány, skelet, zvýšit využití 
mozkové kapacity a posílit imunitní systém a ve stáří ho v těle zreprodukovat. 
 



DV je skvělým omlazujícím prostředkem a elixírem! 
Jejím pitím totiž dodáváme tělu obrovskou energii, která je pak schopna léčit všechny nemoci, 
omlazovat a harmonizovat vnitřní orgány a regenerovat buňky v těle a celkově posilovat a 
omlazovat organizmus. Dále likviduje z těla všechny toxické látky, čistí organizmus a 
škodliviny odvádí z těla ven. Uživatelé DV, kteří mi volají a píší, tak rovněž potvrzují n ěkdy 
až zázračné omlazující účinky DV. Mnozí nejen že se cítí, ale i vypadají mladší o spoustu 
let, jsou svěží a nabiti posilující energií. DV likviduje také vrásky, vypíná a zjemňuje pokožku 
obličeje a celého těla a mizí i stařecké skvrny na kůži. DV dále zpevňuje zuby, vlasy a i nehty. 
Samozřejmě nesmíme si organizmus systematicky ničit sami kouřením, nadměrným pitím 
alkoholu a drogami.. Je třeba se i zdravě stravovat, mít dostatek pohybu, spánku, odpočinku, 
ale také duševní a psychické pohody. Zde nám může opět pomoci DV. 
 
DV skutečně prodlužuje život – ze zkušeností mystika 
Na téma prodloužení lidského života a možnosti omlazení organizmu pomocí DV jsem 
mluvila s jedním mystikem, mužem zabývajícím se různými duchovními směry a 
esoterickými naukami a který se již duchovně dostal na vyšší úroveň vědomí. Umí například 
léčit nemocné, ovládá i astrální cestování, dokáže v bdělém stavu opouštět své tělo a zase se 
do něj vracet…Pronikl tímto způsobem do vyšších dimenzí a jemnohmotných světů a viděl i 
pochopil tam mnoho věcí… Také DV již sám dlouho užívá..… Řekl mi, že DV každopádně 
prodlužuje život! Doporučuji tedy všem DV hodně pít a používat ji také na vaření a na 
všechno, kde je voda zapotřebí. Výborné je také si vkládat prosbu, přání  do DV na omlazení 
a uzdravení organizmu. Účinek se tím ještě zesílí. 
 
Léčení nemocí pomocí DV a obrázků krystalů DV 
 
- Mozková příhoda a pomoc obrázkem s léčivými krystaly DV 
Volala mi jedna paní a vyprávěla mi, jak ji potkala zákeřná nemoc mozková příhoda a že ji 
bleskově pomohl léčivý obrázek krystalů DV, než ji přepravila záchranka do nemocnice. 
Doma se jí totiž začala náhle točit hlava, měla silnou bolest hlavy a bylo jí špatně. Rychle si 
tedy vzala obrázek léčivých krystalů DV, který měla naštěstí po ruce a přiložila si ho k hlavě 
v místě bolesti a prosila DV, aby jí pomohla. Pak pro ni již přijela záchranka a odvezla 
do nemocnice. Byla hospitalizována celkem 1 týden. I zde léčivý obrázek dále používala. 
Nyní je už v pořádku a cítí se dobře. Říkala mi, že jí pomohl v prvním okamžiku této těžké 
nemoci právě obrázek krystalů. Naštěstí jí nezůstaly po mozkové příhodě jako zázrakem 
žádné komplikace, ochrnutí těla apod., paní je již v pořádku. Hlava ji už také nebolí. 
Mluvila o zázraku.. 
 
- Zablokovaná krční páteř  a dočasné oslepnutí – zázračný návrat zraku díky obrázku 
krystalů DV 
Přijel ke mně osobně muž pro vzorek DV a léčivé obrázky krystalů DV a vyprávěl mi svůj  
neuvěřitelný příběh. Jeho manželka měla velké bolesti a zablokovanou krční páteř tak 
silně, že dokonce přestávala vidět, dočasně oslepla, jak velmi se jí zhoršil zrak. Pak se stal 
zřejmě „nějaký zázrak“, jak mi vysvětloval pán. Jeho žena si přiložila jen na 2 minuty léčivý 
obrázek krystalů DV ke krční páteři a očím a zrak se jí navrátil. Začala opět vidět…Byla 
velmi šťastná… 
 
- Vyléčení rakoviny močového měchýře pomocí DV 
Na jednom festivalu na Slovensku za mnou přišla žena a říkala, že má výborné zkušenosti 
s DV. Vyléčila si rakovinu močového měchýře. Jakmile totiž tato paní před časem zjistila, že 
jí lékaři potvrdili krutou diagnózu rakovinu močového měchýře, tak začala okamžitě a 
intenzivně pít DV. Vkládala i několikrát denn ě prosbu do DV o své vyléčení…Věřila ve 
své uzdravení a nevzdávala se. Pak se stala neuvěřitelná věc! Měla již nastoupit na operaci a 
lékaři ji chtěli vyoperovat celý močový měchýř kvůli rozsáhlému napadení rakovinou a 
provést jiný způsob močení. Bylo ale znovu provedeno předoperační vyšetření a lékaři náhle 



zjistili, že močový měchýř je již úplně v pořádku. Rakovina tam nebyla! Nechápali to! Žena 
byla velmi šťastná, nyní je už úplně zdravá a v pořádku. DV ji zachránila! 
 
- Volala mi také paní, zdravotní sestra, že již dva roky bojovala s kožním ekzémem a  
nepomáhala jí žádná klasické léčba od kožního lékaře. Teprve až jí později její známá přinesla  
DV, začala si ji množit, pít a potírala si kůži s kožním defektem, tak ekzém pak rychle 
zmizel. Byla velmi ráda a nemohla ani uvěřit, jak rychle se s DV problémů zbavila.   
 
- Výborné zkušenosti s DV z kanadského Ontaria –DV zastavila epileptické záchvaty, 
vyléčila záněty zubů a vybělila je a pomohla ke zhubnutí 
Přijela za mnou jedna sympatická paní pro DV a léčivé obrázky krystalů DV a vyprávěla mi 
krásné zkušenosti s užíváním této léčivé tekutiny jednak svoje a také své sestry i neteře 
z Kanady. Sama DV pije již 2 měsíce a cítí se velmi dobře, je plná energie. DV si také 
například naprogramovala na hubnutí a pitím DV se jí zhubnout opravdu podařilo. Nedá na 
léčivou DV dopustit.  
Paní mi vyprávěla, že se vrátila právě z Kanady z Ontária z návštěvy své sestry, která tam žije 
a DV také užívá již celý rok. Paní své sestře přivezla při nynější návštěvě moji knížku o DV a 
také léčivé obrázky..  
 
Její sestra trp ěla již od mládí záněty zubů a paradentózou, dříve prý dokonce podstoupila 
nějakou operaci dásní, aby nepřišla o zuby. Záněty zubů se jí ale opakovaně vracely, nemohla 
se jich vůbec zbavit. Pomohla jí konečně až DV! Pitím DV a čištěním zubů i výplachem úst 
s DV se zbavila zánětů i paradentózy a krvácení dásní ustalo..Paní si také všimla, že sestra 
má zuby krásně bílé a myslela si, že si je nechala v Kanadě bělit na nějaké zubní klinice. 
Ovšem skutečnost je jiná! Paní si vybělila zuby pouze čištěním s používáním DV!  DV totiž 
dokáže zářivě vybělit zuby přírodní cestou bez použití chemických preparátů! Také 
dcera paní z Kanady si výrazně zlepšila nemoc epilepsii a to intenzivním pitím DV, zmizely 
jí už záchvaty! Trpí totiž touto nemocí již mnoho let a dlouhodobě bere léky, ale i přesto 
stále dostávala záchvaty… A nyní, když už rok užívá DV, tak se jí žádný záchvat neobjevil… 
Je velice šťastná a vděčná za DV, že existuje....Cítí se výborně a dokonce se jí také podařilo 
zhubnout díky DV. 

 
Jakmile vyjde zmíněná nová kniha o DV, budeme Vás o tom 
včas informovat. 
                                                       Alena Horká, Brno                                                                                     
                                                                              http://diamantovavoda.vbrne.info      
Tel.: 544 228 661, mobil: 777 658 037,   
e-mail: alena.horka@post.cz nebo dv.kniha@seznam.cz.                                                                                          
 


