Radioaktivita a ozáření – ochrání nás před tímto
nebezpečím Diamantová voda?
V souvislosti s havárií japonské jaderné elektrárny Fukušima dne 11. března 2011 následkem zemětřesení a
vlny tsunami a tím šíření radioaktivního spadu po zeměkouli, odpovídám na četné dotazy lidí, kteří se ptají,
zda by nám mohla pomoci Diamantová voda při likvidaci radiace a případných následků z ozáření,
detoxikaci organizmu a také při dekontaminaci vod, potravin i rostlinstva.
Ano, domnívám se, že právě Diamantová voda, která patří do přírodní medicíny a vyznačuje se
neobyčejnými vlastnostmi, by mohla následky jaderné katastrofy zmírnit či ulehčit. Každopádně
Diamantová voda může pomoci jako doplňková přírodní léčba vedle léčby klasické. Rozhodně její pití a
užívání a to nejen během radioaktivního nebezpečí je pro lidský organismus velmi zdravé, blahodárné a
regenerující.
Proč právě Diamantová voda? Co má za výjimečné vlastnosti?
Diamantová voda je léčivá, průzračná a chuťově lahodná tekutina, pocházející z Francie a šíří se po celém
světě, známá je již v 60 zemích světa. Jejím autorem je Francouz Joël Ducatillon. Tato léčivá voda obsahuje
kolem 900 informačních kódů, má zvýšené energetické vibrace a celou řadu výborných vlastností. Je živá a
inteligentní. Diamantová voda jednak čistí a detoxikuje tělo od nejrůznějších toxických látek, dále léčí
všechny nemoci, regeneruje organizmus, dodává energii a posiluje zároveň celý imunitní systém. Používá se
na pití, vaření, ale i do koupele a k omývání, čistění zubů, hojí rychle rány, popáleniny, ekzémy a kožní
problémy atd. Je blahodárná pro všechno živé na Zemi - pro lidi, zvířata i přírodu. Používá se také k
zalévání veškerého rostlinstva a dle doporučení francouzského autora této léčivé vody, ji máme lít i do
potoků, jezer, řek, aby se všechny vody očistily a zregenerovaly.
Diamantová voda má ale ještě další zvláštní vlastnosti .Dokáže totiž také zrušit chlór z vodovodní pitné
vody, okysličuje ji a z tvrdé vody se stává přeměnou měkká. Likviduje rovněž dusičnany, dusitany, ale
například i bakterie coli aj.
Diamantová voda totiž podporuje všechno co je živé a přírodního charakteru, ale naopak vše co je
chemického původu, to likviduje a ničí.
Dekontaminační účinky Diamantové vody
Tato voda s vysokými vibracemi má také výborné dekontaminační účinky. Dokáže vyčistit a
dekontaminovat zamořené, kontaminovavé vody, například těžkými kovy.
Předkládám Vám nyní jeden úryvek z mé knihy „Diamantová voda a její tajemství“ z části překladu knihy
autora Joëla Ducatillona „Diamantové voda – Vědomí“:
„Existuje příklad, kdy jeden pán nalil 1 a půl litru diamantové vody do nádrže se 400.000 litrů vody v jedné
atomové elektrárně. Tato voda je znečistěná stříbrem 110, kobaltem 60, cesiem, kadmiem, atd., všechno
jsou to těžké kovy, jež jsou opravdu nebezpečné. Poté, co tam nalil Diamantovou vodu, vodu v nádrži
promísil a o 7 dnů později provedl spektrometrickou analýzu. Myslím si, že spočívá v tom, že se do vody
vysílají vlny a podle odezvy, která se zaznamená graficky, je možné spatřit jaké kovy a jaká znečistění ve
vodě jsou. Byl udiven, protože během 7 dnů 10 % těžkých kovů naprosto zmizelo. Jsem si jistý, že kdyby se
udělal rozbor znovu po měsíci či po dvou, pokud by se do nádrže nepřidávala další znečistěná voda, nebylo
by tam naprosto nic, voda by byla čistá.“
Zabývám se Diamantovou vodou, jejím šířením a distribucí v naší zemi již 7 let (od roku 2003) a užívá ji už
velmi mnoho lidí, kteří mají výborné výsledky s vyléčením různých chorob a zdravotních problémů.
Doporučuji Diamantovou vodu hodně pít a používat ji na všechno!
I když by byla naměřená hladina radioaktivity vyšší či jen stopové množství radioaktivních látek v ovzduší,
tak doporučuji všem pít intenzivně Diamantovou vodu, abychom se očistili od případných nebezpečných
toxických látek, co by nám mohly vniknout do těla. Do Diamantové vody si můžeme před vypitím vložit i
úmysly a přání, např. o vyléčení a to nahlas. Účinek se tím ještě zesiluje a urychluje. Dále pokud bude
potřeba, se touto léčivou vodou také omývejte, koupejte se v ní, ale oplachujte si v ní i ovoce, zeleninu,

nalévejte ji do všech vodních zdrojů ve vašem okolí, do studní, bazénů, jezírek, potoků, řek, všady tam, co
by mohlo být zamořeno radioaktivním spadem, aby se očistilo.
Co říká vědec-radiobiolog o ozáření ?
Přímo v epicentru unikající radioaktivity může postihnout lidi zřejmě tzv. nemoc z ozáření.
„Přičemž vnější ozáření např. rentgenovými paprsky je uhlídatelné, stačí včas opustit nebezpečné prostředí.
Závažnější je zasažení lidského organismu radioaktivními částicemi navázanými na vodní páru a na prach v
ovzduší. Z pokožky radioaktivní prach můžete umýt, ale to, co vdechnete, toho už se bohužel nezbavíte. I
když máte respirační supermasku, ty nejdrobnější částečky jí stejně projdou.“
To že Diamantová voda dokáže zlikvidovat různé toxické látky z těla, nám jakousi šanci na vyléčení dává.
Uvádím jeden případ muže, jež mu pomohla Diamantová voda při zasažení toxickými látkami. Pracoval
totiž s ředidly a ta mu poleptala dýchací cesty a plíce. Měl pak kruté bolesti a nemohl téměř dýchat..Začal
tedy intenzivně pít velké množství Diamantové vody a zanedlouho se úplně uzdravil, zmizely mu bolesti a
plíce se mu opět zregenerovaly. V průběhu uplynulých let jsem se dozvěděla o dalších případech lidí, co
byli přiotráveni nejrůznějšími jedovatými látkami nebo měli potřísněnou a spálenou kůži chemikáliemi a
pitím Diamantové vody či vnější aplikací léčivé vody na kůži se opět uzdravili, zvládli to touto přírodní
metodou léčení.
Jak se Diamantová voda množí a uchovává?
Abychom mohli Diamantovou vodu pít a používat, musíme nejdříve získat malý vzorek a dále si ji pak už
sami množíme.
Rozmnožuje se velmi jednoduše. K namnožení je potřeba použít 10% Diamantové vody na 100% objemu.
Chceme-li tedy připravit l litr Diamantové vody, tak do prázdné skleněné láhve nalijeme l dl již hotové
Diamantové vody (dále jen DV) a dolijeme 9 dl běžné pitné vody a necháme jednu a půl hodiny působit,
aby se dosáhlo přeměny. V láhvi proběhne reakce a objeví se bublinky (pokaždé nemusí) a voda je pak již
navibrovaná. Pro přípravu 2 litrů tedy použijeme 2 dl původní směsi DV atd. Jestliže dáme l litr DV do 100
litrů vody pitné, pak musíme čekat 3 hodiny, než bude voda přeměněna.
Diamantovou vodu uchováváme raději ve skleněných láhvích, v plastových jen krátkodobě a je lépe ji
skladovat v chladnu. Důležité také je, abychom si vždy nezapomněli uschovat rezervu pro namnožení další
DV.
Léčivé obrázky krystalů Diamantové vody
Kromě Diamantové vody mám k dispozici také léčivé obrázky krystalů. Jsou ve všech barvách nebo i
barevných kombinacích, mají silné léčivé vyzařování, léčí velmi rychle bolesti přikládáním, dobíjí energií a
lze přes ně vytvořit také originální Diamantovou vodu nebo přeměnit na léčivé různé nápoje, potraviny,
krémy aj. a mají ještě mnoho dalšího využití.

Kde Diamantovou vodu a léčivé obrázky krystalů nebo knihu o Diamantové vodě získáte?
Tel.: 544 228 661, mobil: 777 658 037,
e-mailem: alena.horka@post.cz nebo dv.kniha@seznam.cz.
Další odběrná místa DV po celé ČR i v SR viz internet (níže) nebo v mé knize.
Vše zasílám i na dobírku poštou. Vzorek 1 dl Diamantové vody získáte zdarma.

Alena Horká, Brno
http://diamantovavoda.vbrne.info
Tel.: 777658037, 544228661

