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Анотація: Проаналізованопроцеси, що відбуваються у воді під час її 

структуризації. Визначено перелік способів структуризації води. Дано аналіз 

способу структурації води на основі використання енергетичних полів. 

Візуалізовано структуру молекул води, що зазнала впливу енергетичних полів. 

Описано вплив такої води на стан живих організмів. 

Ключові слова: вода, структурація, енергетика. 

 

Інноваційним способом покращення якості та екологічної безпечності води є її 

структурація. Серед значної кількості способів структурації води: 

заморожування, кавітація, використання ультразвуку, магнітного 

випромінювання. Цей метод передбачає гармонізацію геостану води, що 

сприятливо впливає на людський організм. Завдяки своїм особливим 

властивостям зменшується негативний вплив навколишнього середовища, а 

також повертається воді її початкова життєва енергія. 

Недосконалі технології у народному господарстві створюють справжній 

вібраційний хаос. Структурація води з допомогою енергетичних полів повертає 

людству початковий потік чистої природної структури води, що поліпшує. 

здоров'я людства при її споживанні. У лабораторії в Цюріху (Швейцарія) 

зроблено фотографії води до і після обробки системою енергетичних полів 

«Оджас». На знімках (рис.1) видно, який вид енергії виникає у воді [1]. 
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В неструктурованій воді не видно порядку, структури, а тільки спотворені речі, 

як, наприклад, в поширених газованих напоях Кока-кола і т.д. Але якщо енергія 

позитивна, то буде присутня структура і порядок. Наприклад, енергія в диких 

рослинах формує гармонійно організований і структурований малюнок. 

 

Якість води до і після дія «Оджас кружки» 

 

Якість водопровідної води до дії пристроєм «Оджас» 

 

Вода після дії пристроєм «Оджас» 
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Водопровідна вода з Цюриха (Швейцарія) до оброблення 

 

Після оброблення пристроєм «Оджас» 

 

Газований напій «Кока Кола» 

Рис. 1. Знімки води до і після структурації 

Вживання води, обробленої приладом «Оджас», піднімає ресурс ритмічної 

діяльності серця (зменшується аритмія, знижується рівень стресу). Це також 

підтверджується дослідженнями лабораторії нейрофізіології Латвійського НДІ 

експериментальної та клінічної медицини [1]. 

Клітини нашого організмву мають потребу в кисні. Потреба клітин в кисні 

збільшується, коли організм хворіє або старіє. Встановлено, що при 

правильному використанні приладів «Оджас» відбувається зниження рівня 

споживання кисню тканинами (клітинами). 
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Таким чином, покращуючи роботу клітин організму, прилади «Оджас» дають 

можливість віддалити або уповільнити процеси хвороби і старіння. Тому, якщо 

у людини є хронічні захворювання, то прилади «Оджас» можуть уповільнити їх 

розвиток. Якщо організм в силу вікових або екологічних причин старіє, то 

використання приладів «Оджас» сповільнить ці процеси, і буде сприяти 

омолодженню організму [1]. 

Дослідження проводилися в Омському Державному аграрному університеті 

(Росія), показали, що всі види рослин, що піддаються впливу приладу, 

розвивалися значно швидше. Була відзначена велика насиченість рослин 

вологою, що вказує на поліпшення здатності рослин використовувати умови 

середовища існування. Разом з тим, це супроводжувалося і великим 

накопиченням сухої маси рослин, яка змінювалася в основному за рахунок 

збільшення кількості синтезованих органічних речовин [2]. 

Зокрема, спостереження за розвитком лілії показали, що під впливом приладів 

«Оджас», вони росли швидше. Час від посадки рослин до зрізання значно 

скоротився. Якщо на контрольних варіантах цей час становив, у середньому, 10 

тижнів, то під впливом приладу, він скоротився до 8,5 тижнів. Листя у таких 

рослин було ширше на 28,8%, вага бутонів значно зростала. В цілому 

випробовувані рослини виглядали більш потужними. 

Дослідження, що проводили Московським науковим клініко-

експериментальним центром традиційних методів діагностики і лікування 

(Росія), показали зміну електропровідності дистильованої води після її 50-ти 

хвилинної обробки за допомогою приладів «Оджас-паличка» і «Оджас-

кружка». Прилади показали зміну електропровідності води більш ніж у 10 

разів, що, безсумнівно, може лягти в основу пояснення фізіологічного впливу 

приладу на людину і рослини [3]. 

На відміну від довгого заморожування, структуризація води за допомогою 

приладів «Оджас» відбувається практично миттєво. Це підтверджується 

дослідженнями лабораторії фірми «Сояна» і дослідами по оцінці середньої 

рухової здатності спіростом (вид інфузорії), проведеними на біологічному 



1139 

факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова 

(Росія). 

Хоча Земля покрита величезними масами води, лише деякі її джерела 

поляризовані енергією, що рухаються зліва направо (зазвичай справа наліво, 

тобто мають «ліву поляризацію»). Ці джерела поляризованої «вправо» води 

несуть високі рівні життєвої енергії. Вони унікальні та рідкісні і досі були 

недоступні широкому споживачеві. 

У лабораторії фірми «Сояна» за допомогою унікального методу були 

досліджені проби водопровідної води до і після її обробки приладами «Оджас». 

В результаті цих досліджень було встановлено, що в обробленій воді присутні 

високоенергетичні структури, які характерні тільки для поляризованої «вправо» 

води і соку диких рослини. Це говорить про високий ступінь організації, 

симетрії і краси. 

Людський організм на 70% складається з води. Від якості споживаної нами 

води залежать усі процеси в організмі. Хороший фільтр може очистити воду до 

майже бездомішкового стану, але він не здатний повернути воді її життєву 

енергію, яку вода втрачає, потрапляючи в водопровід. На додаток до цього, не 

дивлячись на те, що вода очищена, вона продовжує зберігати в собі інформацію 

про всі речовини, що містилися в ній до очищення [4]. 

Чиста вода в природі має зовсім інший рівень тонкої енергії, ніж «мертва» вода 

з-під крана. Вода може накопичувати біоелектричну інформацію і знову 

віддавати її. Завдяки електричному двополюсному характеру Н2О (у молекул 

Н2О є позитивний і негативний полюс) молекули води утворюють так звані 

кластери і, відповідно своїми структурами, надають воді особливі властивості, з 

відповідним чином коливань частот [4]. 

Токсини у воді залишають в цій структурі свої енергетичні сліди. Ці вібрації 

можуть продовжувати впливати на тонкому фізичному плані, навіть якщо у 

воді не залишилося жодної молекули токсину або фізичних речовин. 
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Щоб очистити воду від енергетичного забруднення, її потрібно піддавати 

спеціальній обробці, внаслідок якої вода буде насичена життєвою енергією, 

тобто структурована. 

Метод структуризації води «Оджас» заснований на передачі біоелектричної 

інформації, або енергії. Під час обробки «стираються» шкідливі частоти і 

передаються ті, які підтримують життєвий процес. 

Зразок знімка неструктурованої води вказує на якість води з невеликою 

життєвою енергією, але і без значного забруднення. Кристалічні зразки дифузні 

(розсіяні), демонструють мало формотворчих сил. Аморфні структури хоча і 

показують певні сліди структуруючих сил, але вони явно невеликі. Це ознака 

того, що вода взята з природного джерела. Оброблена вода з очисних споруд 

або із забрудненої річки чи озера проявляє значно більше негативних структур з 

кутами в 90о. Збільшене зображення структури демонструє залишки органічної 

структури в повному обсязі. Представляють інтерес окремі округлі кристали на 

задньому плані, які взагалі не володіють структурними силами. Це ознака 

мінералів без життєвих сил, які можуть накопичуватися в організмі і бути 

причиною захворювань [5]. 

Зразок знімка структурованої води показав хороший рівень активізації 

кристалів, що вказує на те, що він пройшов ефективну обробку. Кристали 

показують дуже ясно виражену зіркоподібну форму, що є ознакою високого 

ступеня активізації. Немає ніяких ознак дестабілізуючих впливів 

електромагнітного випромінювання. Цей зразок не зробить ніяких інших 

шкідливих впливів, він викличе тільки збільшення енергетики та оздоровчий 

ефект [6]. 

Збільшене зображення кристалічної структури показує один з гармонійно 

структурованих кристалів з рослинним візерунком, що є ознакою високого 

рівня активізації. Ці кристалічні структури можна ще виявити в контрольних 

структурах рослин, які за своєю природою містять живу матерію. Отже, ми тут 

бачимо таку ступінь пожвавлення води, якої можна досягти тільки спеціальною 

активізаційною обробкою. Зразок показує відсутність ознак шкідливих впливів 
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на здоров'я, він збільшує життєву силу організму, характер, що означає 

«добре – дуже добре» [7]. 
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