
 תיאור:  MEA  בשיטת במים טיפול

 מים במערכות מים של הטבעי המצב וזה במים קבוע או מוגבל בלתי שלילי מטען מייצרים, (ומפעיל באנרגיה מטעין, ממגנט) MEA של במים טיפול התקני
 Resonate ו( Phión בשם בבורסה סחריםנ) Orbtek Pty Ltd ידי על באוסטרליה ומיוצרים תוכננו MEA של הייחודיים המים מתקני. וטהורים זורמים

Research Pty Ltd (רוברט של מחקר חברות Gourlay .)בשנים האוסטרלית הממשלה ידי על שהוענקו חדשניים פטנטים 4 במשותף מחזיקות אלו חברות 
 ליישום שלילי טעונים מים לבין יולוגיהב בין הטבעי הקשר את, במים קבוע שלילי מטען ליצור ההתקנים יכולת את מכסים הפטנטים. 2017 ו - 2016

 של טכנולוגי קוונטים קוד לצמיתות למים ולהעביר להחזיק MEA בשיטת המכשיר יכולת ואת פתוגניים חיידקים למנוע כדי גולמי חלב של עיבוד; בחקלאות
 .נורמלית לרמה אדם בבני הלחץ את להפחית שיכולות טבעיות אנרגיות 108

 להחזיר או להחליף ניתן שלנו המפרט את לקיים  שנכשל התקן כל. זמן הגבלת ללא התהליך את ויבצעו ההתקנה לאחר חזוקהת דורשים לא המכשירים
 .החזר ולקבל

 

 MEA התקנים סוגי

   

 (נייד) לבקבוקים

 

    

 ממטרה ומערכות חיצוני ברז, מקלחת, הכיור תחת

   
 'אינץ שני ו ורבע אחד, אחד, רבעים שלושת, חצי – רציף קו התקני

 

 

 כללי רקע

, (מינרלים בהם שהוטמעו) תהום מי של מקורות בכמה נמצאים אלה מים(. וולט-מילי) שלילי מטען בעלי הם והפראיים הטבעיים הזורמים המים רוב
, בבארות קרובות לעתים יםמתגל( אנרגיה בהם שהוטמעו מים או קסם, נס לעתים הנקראים) העולם של הריפוי מקורות(. מזוהם לא) בר ונהרות מעיינות

 הריפוי והשפעת שלהם ההומיאופתית בתכונות ידועים אלה מים. הסלעים של והמגנטיות המינרלים עם הדוק במגע נמצאים המים שבהם ומעיינות בורות
 ?חיים לריפוי או חיים למאפשר אותו שהופכים המים של המאפיינים הם מה. אדם ובני חיים בעלי עבור

 ללא או לצמיתות מובנים מים מגנטית תצורה באמצעות שמייצר במים טיפול מכשיר לפתח  ) www.phion.com.auPhión ( חברת יחההצל 2012 בשנת
 לתקופות מובנים מים לייצר הצליחו ואחרים גרנדר, שואברגר כולל, במים שעוסקים מדענים כמה. במים mv -350של שלילי מטען מחזיקים אשר הגבלה

 של מתמשך סחרור פעילות עקב mv -800 ל -300 בין שלילי מטען להם יהיה גבוה מהר שבאים מים(. מיומיים יותר כלומר) ארוך לטווח לא אך קצרות זמן
 -50 ל  מתחת לרדת חייב התאים מתחו( pH 7.35-7.45 -ל ערך שווה) וולט-מילי -25 עד -20 ב עובדים הגוף של הבריאים התאים כל. במים מערבולת

 תאי. mV+ 30 ב מתחיל( אחרות ומחלות) וסרטן, חיובי למטען שלילי ממטען חוצה המתח כאשר מתרחשת כרונית מחלה. חדש תא ליצור כדי וולט-מילי
 פוטנציאל יש שלהם התאים רוב של מזה גבוה יותר הרבה שזה מיליוולט -120 ל  -110 של התא בקרום פוטנציאל להם ויש ייחודי באופן מתפקדים הלב

 . מיליוולט -90 ל -70 עד של תא קרום
 הלב זו מסיבה. האדם גוף בכל דם כלי של מ"ק 100,000 באמצעות שזורמות בדם מערבולת יצור ואת הלב קצב את מאפשרים, מלח עם יחד, זה מתח
 (.2016 הקוסמי הלב האנושי הלב קוואן תומאס ר"ד של ספרו ראה) משאבה אינו

 

http://www.phion.com.au/


 אולם, רבה במידה וחסר יחסית חדש הוא המים מדע. מים 92% כ הוא ודם האדם מגוף יותר או 70% הם כי הגוף לתפקוד קריטיים הם מים כי, הוא ברור
 ל -20 בין של ריאב מטען יש החיים ולבעלי האנושיים לתאים. אותם מקיימים או חיים המאפשרים הם שלילי מטען עם מים כי להוכיח כדי מידע מספיק יש
 תנועה מאפשר זה שינוי. חדשים תאים ולייצר ריפוי להאיץ כדי מיליוולט -50 ל מתחת השלילי מטענם את יורידו בגוף שנפגע בחלק התאים. מיליוולט -25
 זמינה ותזונה שלילי טעונים תאים של כלומר) היכולת את צריך אתה הגוף את לרפא כדי כי להניח יכולים אנו, לכן. ריפוי המחייב לאזור מזינים חומרים של

 .דרישה פי על 50mV( -) שלילי מטען לספק כדי( בגוף

 

 MEA בשיטת מים התקן יכולות

 .בשוק כיום הנמצאות המכניות בגרסאות נמצאים שלא נוספים יתרונות יש מכנית הלא המגנטית לתצורה

 פתוגניים חיידקים מיני של 99.9% כי והוכח שונים מים בסוגי( פתוגניים חיידקים) קולי.אי הפחתת את לבדוק כדי נערכו מעבדה בדיקות: קולי.אי הפחתת• 
 . מאושרות ממשלתיות במעבדות עצמאי באופן נעשו אלו בדיקות. חוסלו

 עולה הקרקע של הביולוגי והתפקוד הפעילות, לדוגמה(. וצמחים אדמה, למשל) חיים מערכת מפעילים אלה ממכשירים שלילי במטען טעונים מים• 
 :ונמדדו נצפו, צמחים של במקרה. משתפרת בקרקע תהום מי וקיבולת, משמעותית

 .100% ב כמעט גדלה הזרע נביטת. 1

 .בגרות עד יותר קצרה גידול תקופת. 2

 . 2-4 פי גדלה מזינים ספיגת. 3

 . חרקים בהתקפה משמעותית ירידה. 4

 .רייתיותפט התקפות כולל, הצמח במחלות משמעותית ירידה. 5

 .משמעותי באופן השתפר הפרי טעם. 6

 .ומרקם טעם של הפסד ללא גודלם את להכפיל יכלו ופירות ירקות. 7

 .גדל ופירות ירקות של האחסון זמן. 8

 .קרות לטמפרטורות הצמח עמידות מגביר. 9

 איכות את לשפר היכולת לו שיש נמצאה, מים בעיקר הםש אחרים ונוזלים מיץ, יין, שתייה מי של מחדש לבנייה המיועד המכשיר של יותר קטנה גרסה
 .הנוזלים

 

 :הכוללות משמעותיות תוצאות הניבו יין עם ניסויים

 .היין במבנה יותר גדול איזון. 1

 .הארומה והגברת טעמים של התחושה הגברת. 2

 .בטעם( חומציות) וחדות טאנין של טעם פחות הרבה. 3

 .פוליפנולים של ועיליםהמ ההיבטים את משפר פוטנציאלית. 4

 .חודשים 12 מ יותר במשך לאוויר פתוח הוא כאשר גם גבוהה איכות על שומר שהוא ונבדק מתחמצן אינו יין. 5

 

 :משמעותיים שיפורים מראים שתיה מי

 .מוסרת או מצטמצמת בצינורות והסתיידות מתרככים קשים מים. כלומר, ומאוזן רך המים טעם. 1

 .הרטבה כסוכן יותר טוב הוא ולכן( שטח לפני התנגדות או חיכוך פחות) מוכהנ צמיגות יש למים. 2

 (.COD -ו BOD) וכימי ביולוגי לחמצן הביקוש את משפרים המטופלים המים. 3

 .מזוהמים מים לרבות, שופכין במי כימית רעילות הפחתת. 4

 .פתוגניים חיידקים של נוכחותו ואת הריח את משמעותי באופן מפחיתה Phión חברת של הביולוגיה ו MEA בשיטת מים של השילוב. 5

 

 

 

 



, צמחים של  הרוויה -סופר המאפשרים, אחת במולקולה הם אנרגיה טעוני או מובנים שמים בעוד, מים מולקולות של באשכולות מסודרים רגילים ברז מי
 את שהופך מה, (-H) שלילי במטען שטעונים מימן יוני החזרת ייד-על המים את מחדש המולקולרית ברמה מים של מחדש ארגון. אדם ובני חיים בעלי
, אנרגיה יותר יחוו( -H) שלילי מימן יוני עם ורוויים אנרגיה טעונים במים אדם בני של השימוש. חיים ובעלי צמחים ידי על מקסימלית לקליטה נגישים המים
 :ש בזמן שלך הביצועים את לשפר ליכו זה פשוט מימן אטום. המנטלית בבהירות שיפור או, עייפות פחות

 .הגוף בכל חופשיים רדיקלים של בנזק לחימה. 1

 .הביולוגיה דרך הגוף של הכימיה איזון. 2

 .למחלות להתנגד עוזר. 3

 .ההזדקנות והאטת המחלה תהליך היפוך. 4

 רמות רשמו(  ביולוגית סריקה) BioScan מכשיר באמצעות 2017- ו 2016 בשנים שבוצעו עצמאיות מחקר תוצאות) נורמלי לטווח יותר נמוכות לחץ רמות. 5
 יולי עד זו יכולת עם מכשירים יהיו   Phión לחברת: טבעיות אנרגיות 108 עם שהוזרקו, MEA בשיטת מים של שתייה או החזקה לאחר נורמליות לחץ

2017.) 

 

 סיכום

, שופכין במי טיפול, פתוגניים חיידקים של הסרה כוללים אלה. MEA מכשירי עם במים בטיפול משמעותיים פוטנציאליים יתרונות הראו מוקדמים מחקרים
 פוטנציאל גם בזה יש. והצומח החי, האדם בריאות על חיוביות השפעות מספר לספק כדי קבוע שלילי למטען מים של מחדש וארגון שתייה במי טיפול
 . הגפנים ותעשיות נאותבוסתה תחום את ולקדם קיימא ברי חקלאיים בתהליכים מהפכה לחולל

 . הבית בתוך בניסויים, בוסתנאים, מייננים עצמאיים ומבחנים עצמאיות ממעבדות Phión חברת ידי על ניתנות מבחנים תוצאות
 .MEA בשיטת מים עבור( מים מבנה) המולקולרית ברמה מדידות נערכו לא זה בשלב

 

 : הבאה בכתובת מפורטים MEA  בשיטת במים טיפול מכשרי של שלילי במטען טעונים מים של בייצור הבדיקות ותוצאות המדידות, המדע על מידע

http://www.phion.com.au/category/phion-information/water-structures 

 .אדם ובני חיים לבעלי, (מזון) לצמחים, לקרקע שלילי במטען טעונים מים של הבריאות ערכי על מידע כולל האתר

 מקור

http://www.phion.com.au/category/phion-information/water-structures
https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2018/03/MEA-device-descriptions-and-capabilities.pdf
https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2018/03/MEA-device-descriptions-and-capabilities.pdf

