KAŻDA SROKA SWÓJ OGON CHWALI
W każdej branży mamy do czynienia z konkurencją. Żeby przekonać klienta do swojego
produktu ACTIVITY WATER STARLIFE trzeba, zatem umieć „pokonać” wszystkie argumenty
konkurentów. Wodę pitną oferują setki firm, które proponują przeróżne sposoby jej
uzdatniania, zatem niemało mamy pracy, aby pokazać, że jesteśmy najlepsi. Poniżej
przedstawiamy najczęściej spotykane metody uzdatniania (nie mylić z oczyszczaniem)
wody pitnej.

STRUKTURYZACJA (OŻYWIANIE) WODY
Ten temat „urodził się” około 100 lat temu. Najpierw pewien Austriak, Viktor
Schauberger (1885-1958), odkrył, że wody z pewnych źródeł wyróżniają się swoimi
właściwościami w porównaniu z innymi wodami. Jego badania kontynuował i rozszerzył
inny Austriak, Johann Gander (1930-2012), i on zasłynął z wynalezienia urządzeń do
ożywiania wody. Dziś już wiemy, skąd bierze się różnica między wodą „żywą” lub „nieżywą”
(inaczej „ustrukturyzowaną” lub „nieustrukturyzowaną”). Otóż cząstka wody H20,
z
racji swojej budowy posiada biegunowość magnetyczną i w związku z tym reaguje na
magnetyzm ziemski. A ten magnetyzm może „poukładać” cząstki wody w podobne
wzory, jakie widzimy na przykładzie choćby płatków śniegu. W szklance wody, w stawie
czy w jeziorze nie da się tego zobaczyć „gołym okiem”. Zresztą to zjawisko i tak występuje
rzadko, bo żeby móc ułożyć cząstki wody w wyżej opisane wzory (zrestrukturyzować ją)
musi być spełniony jeden ważny warunek – woda musi być chemicznie czysta (płatki
śniegu są zbudowane z absolutnie czystej wody). A z czystymi chemicznie wodami rzadko
mamy do czynienia i niemal nigdy w stawie czy jeziorze. Nikomu na świecie nie udało się
dotąd ożywić wody morskiej, wyjątkowo bogatej w sole i chemię ze ścieków wszelkiego
rodzaju. Podobnie jest z wodą pochodzącą z zakładów wodociągowych albo ze studni.
Woda w przyrodzie jest w ciągłym ruchu. Gdy paruje do atmosfery, to ulega
samooczyszczeniu (paruje tylko czysta woda) i gdy w postaci deszczu, śniegu lub gradu
wróci na powierzchnię ziemi, to jest ożywiona (wystarczy magnetyzm ziemski) tak długo
aż ulegnie zabrudzeniu. A na to nie trzeba długo czekać.
Jeżeli wodę kranową oczyścimy z chemii i poddamy działaniu magnetyzmu ziemskiego,
to po 2-3 godzinach „poukłada się” sama. Ale jeśli chcemy ożywić ją szybciej, to możemy
użyć silniejszego pola magnetycznego niż nasze naturalne ziemskie. I tu wiele firm

proponuje zwykłe magnesy. Tak działa np. płytka ADR-4 wynaleziona w Polsce. Zamiast
magnesu można użyć turmalinu – minerału, który silnie emituje promienie podczerwone,
a one również potrafią ożywić wodę. Prostym sposobem na ożywienie czystej wody jest
jej zamrożenie i rozmrożenie. Sposób prosty i tani, ale mało wygodny i długotrwały.
Czy teraz rozumiesz, jakim błędem jest sprzedawanie „gołych” magnetyzerów (w tym
płytek ADR-4) lub wkładów turmalinowych do ożywiania nieoczyszczonej wody?
Czy rozumiesz, dlaczego sprzedawcy takich akcesoriów nigdy nie pochwalą odwróconej
osmozy i muszą ją skutecznie skrytykować, bo w przeciwnym wypadku nie sprzedadzą
swojego towaru?

STRUKTURYZACJA (ożywianie) wody poprawia jej właściwości
metaboliczne. Ale nie da się ożywić wody zanieczyszczonej chemicznie.
Samo oczyszczanie wody z chemii jest dla zdrowia tysiące razy ważniejsze
niż jej dodatkowe ożywianie.
FILTRY Z WĘGLEM AKTYWNYM
Problem, z jakością współczesnych wód pitnych bierze się między innymi stąd, że
konsumenci nadal oceniają je na podstawie ich wyglądu, smaku oraz zapachu (ocena
organoleptyczna). A to jest dzisiaj ciężki, niewybaczalny błąd. Nikt przecież nie zobaczy
i nie wyczuje w wodzie pestycydów, metali ciężkich, detergentów, azotanów i tysięcy
innych toksycznych związków chemicznych, którymi są skażone wszystkie wody pitne.
Oceniając wodę organoleptycznie można się bardzo pomylić, bo czyta woda z wyglądu i
smaczna woda może być bardzo zatruta i odwrotnie.
Taką niewiedzę klientów wykorzystują firmy oferujące małe filtry zawierające węgiel
aktywny. Otóż powszechnym powodem złego smaku wody jest obecny w niej chlor, bo
wszystkie bez wyjątku, zakłady wodociągowe używają tego trującego gazu do dezynfekcji
wody a z tym chlorem radzi sobie doskonale węgiel aktywny.
Nierzadko drażni klientów kamień w czajniku i garnkach, bo nie wszyscy wiedzą, że jest
on wynikiem obecności w wodzie wapnia i magnezu – dwóch zdrowych pierwiastków,
które, jeśli są w nadmiarze, tworzą ten kamień. Ale skoro drażni to wystarczy do filtra z
węglem aktywnym dołożyć sól, która zamieni wapń i magnez (ubędzie kamienia) na sód
(przybędzie w wodzie sodu, który i tak spożywany wszyscy w nadmiarze). Warto wiedzieć,

że w identyczny sposób działają duże urządzenia na cały dom (tzw. zmiękczacze).
Ale czy nie dziwi Cię, że żadna firma, oferująca tanie filtry kuchenne do usuwania
zapachu chloru i kamienia, nigdy nie wspomni o odwróconej osmozie, a tym bardziej
nie pochwali jej? Po co, skoro ich klient ma cieszyć się z lepszego smaku wody i braku
kamienia w wodzie pochodzącej z ich cudownego filtra. Przecież jasne jest, że taka firma
nigdy nie wspomni o obecności w wodzie tysięcy innych związków chemicznych, które
przez ich tani filtr przechodzą w stu procentach.

Filtry węglowe z dodatkiem soli zmiękczającej łatwo pochłaniają
z wody chlor poprawiając jej smak oraz zdrowy wapń i magnez,
które tworzą kamień w czajniku. Zatem usuwają tylko te związki,
które są w wodzie wyczuwalne lub widoczne. Ale nie usuwają
tysięcy innych, niewidocznych związków chemicznych, które
przechodzą przez te filtry w 100%.
ALKALIZACJA WODY
Kwasowość wody wynosi od pH 1 (stężony kwas) do pH 14 (stężona zasada). Domyślasz
się, że woda obojętna posiada pH 7. Różną kwasowość mają również środki spożywcze
oraz inne napoje.
W ostatnich latach pojawia się teza mówiąca o tym, że z powodu złego odżywiania się
wiele osób ma zakwaszone organizmy, co przyczynia się do powstawania wielu chorób.
Zapobiegać zakwaszeniu organizmu można w różny sposób – zmianą diety, suplementami
i piciem wody alkalicznej (inaczej: zdrowej, czyli z wysokim pH).
Nas interesuje oczywiście ta ostatnia metoda, czyli wytwarzanie wody alkalicznej, ale
również to można robić w różny sposób. Jedną ze znanych metod wytwarzania wody
zasadowej jest poddawanie wody elektrolizie. Przypomnę, zatem szkolną definicję tego
prostego procesu fizyczno-chemicznego:
Elektroliza polega na rozkładzie wody na wodór i tlen pod wpływem prądu
elektrycznego, który przez tę wodę przepuścimy.
Otóż to, bo tu trzeba zauważyć, że do przejścia prądu elektrycznego przez wodę jest
potrzebna zawarta w niej chemia – im więcej chemii w wodzie, tym więcej prądu przez
nią popłynie i większy będzie efekt elektrolizy. Czysta chemicznie woda nie przewodzi w

ogóle prądu – jest izolatorem.
Woda oczyszczona w urządzeniach osmotycznych jest 10 razy czystsza od wody kranowej,
zatem nie nadaje się do wyżej opisanych urządzeń produkujących wodę alkaliczną. Nie
może nas więc dziwić, że sprzedawcy takich urządzeń nie lubią filtrów osmotycznych i na
różny sposób krytykują je. Najbardziej ulubionym chwytem, stosowanym przez nich, jest
głoszenie plotki, jakoby woda osmotyczna była kwaśna.
W programie urządzeń osmotycznych pojawiły się niedawno nowe wkłady REDOX,
które potrafią wyraźnie podnieść pH wody czystej (po odwróconej osmozie). I szybko
zdobywają wielu zwolenników.

Urządzenia do produkcji wody alkalicznej przy użyciu jej elektrolizy są
zmuszone do korzystania z brudnej chemicznie wody kranowej lub studziennej.
Wkłady REDOX są obecnie jedynym sposobem na alkalizację czystej wody
osmotycznej.

WODY MINERALNE
Już w starożytności wodom źródlanym przypisywano cudowne właściwości a szczególnie
wtedy, gdy wody te wyróżniały się jakimś szczególnym smakiem. Ale w połowie XIX wieku,
gdy korzystając z nowoodkrytej techniki wiertniczej zaczęto odkrywać nowe źródła wód
głębinowych, rozpoczęła się moda na picie wód leczniczych i mineralnych. Wtedy 150 lat
temu, nauka nie wiedziała jeszcze, że człowiek potrzebuje do życia 31 pierwiastków (tzw.
pierwiastków życia), dlatego wodom mineralnym przypisywano cudowne właściwości,
mimo że zawierają one tylko kilka pierwiastków występujących powszechnie w pożywieniu
oraz w większości wód. I mimo, że dzisiaj wiemy o znikomych wartościach zdrowotnych tych
wód, to moda na nie nadal trwa, bo taka jest siła reklamy. Popularność wód mineralnych
nadal kwitnie, mimo że obecnie są one tak samo zatrute, jak wody pitne z wodociągów i
jest to zgodne z nowymi przepisami.
Spożycie wód mineralnych nadal rośnie, bo, mimo że są dzisiaj tańsze, to ich producenci
mają jeszcze większe zyski niż przed laty i stać ich na jeszcze więcej reklamy.
Gdzie tu logika? – Zapytasz. Otóż to jest logiczne, bo:
1. Jeśli producent wody mineralnej pompuje ją z głębi na powierzchnię, to jednocześnie
zasysa w głąb ziemi wody powierzchniowe. Ponieważ wszystkie wody powierzchniowe

są od wielu lat mniej lub bardziej zanieczyszczone chemicznie, to chemia ta (w tym
pestycydy, detergenty, metale ciężkie itp.) już dawno przedostała się do źródeł wód
mineralnych.
2. O zatruciu wód mineralnych nikt konsumentów nie informuje, za to w 1990 roku
ukazało się pierwsze rozporządzenie, które oficjalnie zezwala na obecność trucizn w
tych wodach.
3. Dzisiaj niemal każdy Polak, który ma kawałek gruntu może, w zgodzie z nowymi
przepisami, sprzedawać wodę ze swojej studni, jako mineralną. I z takiej możliwości
korzysta obecnie blisko 600 producentów wód mineralnych, którzy zostali
zarejestrowani po 1990 r. Przed ukazaniem się nowych przepisów obowiązywały
zupełnie inne, oczywiście bardziej wymagające przepisy i dlatego do 1990 r. mieliśmy
w Polsce tylko 28 wód mineralnych.
4. O cenie wody mineralnej w sklepie najbardziej decyduje koszt jej transportu
od producenta (lub hurtowni) do sklepu. Dziś, gdy mamy blisko 600 lokalnych
producentów, którzy sprzedają swoje wody na małym obszarze, zmalała zdecydowanie
ich cena. Klienci kupują je w większych ilościach i interes się kręci.
Zapytasz teraz, jak znanym potentatom, takim jak Żywiec, Nałęczowianka, Ustronianka
itp., nadal udaje się sprzedawać swoje wody na obszarze niemal całego kraju. Ano udaje
się, bo nowe przepisy zezwalają tym firmom wydobywać wody ze źródeł położonych w
rożnych punktach w Polsce. Ustronianka sprzedawana na Dolnym Śląsku pochodzi z okolić
Prudnika (koło Nysy), Żywiec sprzedawany na Pomorzu pochodzi z okolic Szczecina itd. To
można przecież przeczytać na etykiecie z butelki danej wody.
Zapytasz, dlaczego konsumentów nie informuje się o skażeniu wód mineralnych ani
o przepisach, które na to zezwalają? Otóż żadna gazeta ani żadna stacja telewizyjna czy
radiowa nie zaryzykuje takiego kroku, bo w ten sposób straci bardzo bogatego (jeszcze)
reklamodawcę. Ale kiedyś to nastąpi, bo „każde kłamstwo ma krótkie nogi” i kiedyś, gdy
prawda dotrze do szerokich mas, wody mineralne zostaną zastąpione wodą osmotyczną
tak, jak się to stało w Stanach Zjednoczonych i tak, jak się dzieje w Europie Zachodniej.
Czy teraz rozumiesz, dlaczego urządzenia osmotyczne oraz woda pochodząca z nich jest
ogromnym konkurentem dla producentów wód mineralnych i są przez nich zwalczane?
Przecież oni nigdy nie będą opowiadać o przepisach, które zrównały jakość wód z jakością

wód kranowych. Skoro producenci wód mineralnych nadal popisują się bogactwem
minerałów w swoim produkcie, to najbardziej ulubioną przez nich bajką na temat wód
osmotycznych jest brak minerałów w nich.

Wody mineralne zawsze zawierały minerały w ilościach znikomych w
porównaniu z minerałami zawartymi w pożywieniu. Od ponad 25 lat
przepisy zezwalają na sprzedaż wód mineralnych zatrutych chemią tak
samo jak wody z wodociągów. Dlatego producenci oraz handlowcy
wód mineralnych tak bardzo krytykują firmy i sprzedawców urządzeń
osmotycznych, bo tylko oni informują konsumentów o zatruciu tych wód.

WODA PITNA Z ZAKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH
Pierwsze zakłady wodociągowe zaczęto budować w połowie XIX wieku, czyli ponad
150 lat temu. Ten historyczny, bardzo ważny moment w historii uzdatniania wody
zawdzięczamy pewnemu londyńskiemu lekarzowi (doktor John Snow, ur. 1813, zm.
1858), który po raz pierwszy udowodnił, że kolejna epidemia cholery w tym mieście miała
bezpośredni związek ze skażoną wodą pitną.
Dzięki odkryciu doktora Snow na całym świecie rozpoczęła się era budowania zakładów
wodociągowych oraz dezynfekcji wody pitnej, bo tylko tam taką dezynfekcję można
przeprowadzić w sposób kontrolowany i bezpieczny. Dlaczego bezpieczny? Otóż, dlatego,
że dezynfekcja wody pitnej w zakładach wodociągowych od 150 lat jest czyniona przy
użyciu trującego chloru. Zakłady wodociągowe, które chwalą się dezynfekowaniem wody
zdrowszym ozonem, rzadko wspominają, że ozonowanie wody jest tylko uzupełnieniem
do jej chlorowania.
Chlorowanie wody jest zawsze ostatnim etapem jej uzdatniania. Wcześniej taka woda
jest oczyszczana mechanicznie – usuwa się z niej części nierozpuszczone (piasek, muł,
części roślin i inne zawiesiny), czyli wszystko to, co powoduje tzw. mętność wody. Woda,
po takim oczyszczaniu, jest klarowna i robi wrażenie zupełnie czystej. Ale niestety w tej
pozornie czystej wodzie mamy nadal wszystkie rozpuszczone w niej związki chemiczne, bo
przy stosowanej przez wodociągi technologii nie da się ich usunąć. Wszystkie, bez wyjątku,
związki chemiczne, które są wyrzucane do środowiska (ścieki rolnicze, przemysłowe,
komunalne) i rozpuszczają się w wodzie – najlepsze rozpuszczalniki, jakie znamy, wracają
do naszych żołądków. Zakłady wodociągowe nigdy nie usuwały chemii z wody i nigdy

tego nie uczynią, bo jest to zbyt kosztowne. W wodzie pitnej oferowanej przez zakłady
wodociągowe jest więcej chemii, niż w wodzie pobieranej przez nie do uzdatniania, bo
chlor, aktywny gaz, tworzy w wodzie setki nowych związków chemicznych.

Zakłady wodociągowe są budowane po to, by dezynfekować wodę trującym
chlorem. Zanim ją zdezynfekują, czyszczą ją, ale wyłącznie mechanicznie.
Ale nigdy nie usuwały z wody i nigdy nie będą usuwały zawartych w niej
związków chemicznych, bo jest to poza ich możliwościami.
Czy dziwi Cię teraz, że zakłady wodociągowe nigdy nie powiedzą swoim klientom
prawdy o skażonej wodzie? Ich ulubiona odpowiedź brzmi zawsze „nasza woda jest
dobra, bo spełnia normy” i korzystają z faktu, że konsumenci nigdy tej normy nie
widzieli. A norma (obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r., Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) po prostu zezwala na obecność chemii w
wodzie, bo zezwalać musi, a konsumenci takiej wody nie mają o tym pojęcia.
Nie powinno nas również dziwić, że zakłady wodociągowe zawsze będą krytykować
oczyszczanie wody przy użyciu odwróconej osmozy (po co czyścić wodę, skoro według
nich jest ona czysta) oraz sprzedawców takich urządzeń, bo są to jedyne osoby, które
mówią prawdę o ich produkcie. Prawdę, która stawia ich w nieciekawym świetle.
W powyższym artykule pokazaliśmy tylko wybranych, najczęściej spotykanych
konkurentów, a zatem przeciwników odwróconej osmozy. W każdej branży trzeba znać
swoich konkurentów oraz argumenty przez nich stosowane, bo w przeciwnym wypadku
konkurent może Cię „pokonać” i to on sprzeda swój produkt. Pokazaliśmy również coś, co
zawsze i wszędzie, również w handlu, jest najcenniejsze – pokazaliśmy, że Ty, sprzedawca
ACTIVITY WATER STARLIFE nie musisz kłamać. Za to kłamią (albo ukrywają prawdę)
opisani wyżej konkurenci. W przypadku producentów wód mineralnych oraz zakładów
wodociągowych dochodzi jeszcze propaganda*, którą sieją oni od ponad stu lat.
Widzisz więc, że musisz uzbroić się w wiedzę potrzebną do odpierania argumentów
konkurencji oraz do skutecznego reklamowania naszych produktów, bo tylko wtedy
będziesz spisywać dużo umów kupna-sprzedaży. I tego życzymy Ci gorąco.
* Propaganda – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań społeczeństwa, polegające na
perswazji z użyciem nieprawdziwych lub całkowicie fałszywych argumentów. Propaganda często zmierza do upowszechnienia trwałych
postaw społecznych przez zmuszanie odbiorców do przyjęcia określonych treści.
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