
Az információt hordozó víz. Az élethigiéné alapja. 

 

  

A B-folt (folt) 

Egy japán kutatócsoport miközben az enzimfunkciók alapját kutatták, nyertek bizonyosságot 

egy bizonyos B—foltnak a létezéséről, ami egy zóna ami a torok, illetve a garat mélyén 

helyezkedik el, és képes különböző információkat fogadni, külön-külön a rá hatással lévő 

anyagoknak megfelelően. 

Az agy feldolgozza ezeket az információkat, és beprogramozza a szükséges válaszokat, 

reakciókat. A táplálkozáshoz különböző enzimek szükségesek: a hús emésztésekor a 

megfelelő enzimek szabadulnak fel a feslő szájpadról. a főzelékekhez más enzimek 

szabadulnak fel a nyelv alól. a gabonafélékhez az állkapocs mélyéről kerülnek elő ezek az 

enzimek… 

A B-folt,  kontaktusba lépve méreganyagokkal, bizonyos mikrobákkal, vagy a szervezetre 

egyéb káros elemekkel  informálja az agyat, ami azonnal megkeresi a megfelelő megoldást, 

és el is indítja. 

Az urinoterápia 

  

A világ különböző kultúráiban a vizeletterápia egy tradicionális gyógyító és megelőző 

módszer. Példának okáért a római katonák a reggeli vizeletüket megitták. 

Napjainkban a környezetünk egyre inkább károsodott, a szennyezés különböző formái érik a 

szervezetet, és a test minden módon védekezik, és igyekszik elérni, hogy megszabaduljon a 

toxinoktól. Egy része távozik az izzadsággal, a légzéssel, a vizelettel… Még az anyatejjel is. 

Magunkhoz venni a vizeletünket, annyit jelent, hogy visszaadjuk a szervezetbe a toxinokat, 

aminek az a kockázata, hogy bakteriális, és egyéb mikrobás fertőzéseket is okozhat, főleg a 

nőknél. 

Az éhgyomorra, reggeli első vizeletnek speciális tulajdonságai vannak. Tartalmazza a sejtünk 

60.000 milliárd sejtjének az információit, így az esetleges funcionális eltéréseket is, pontosan 

az egyednek megfelelően. 

Az AMANA-ENEPY készülék képes a vizelet információit átmásolni hátköznapi asztali vízbe. 

A reggeli vizelet 5×ször koncentráltabb 

Nem befolyásolják azok a tényezők, amiket a tudatállapotunk okoz (placebó, képzelgések) 

Ha ezt a vizet megisszuk, a B-Spot megszerzi az információk együttesét anélkül, hogy a 

szervezetet negatív kémiai hatás érné. Az agyra hárul az a feladat, hogy a megfelelő reakciót 

kiválassza.  



Például, ha vitaminhiányt észlel, vagy sóhiányt, akkor gyártani fog, vagy elkezd raktározni 

belőle. Abban az esetben, ha egy vírus jelenlétét észleli, aktiválni fogja az immunrendszernek 

a megfelelő védekező mechanizmusát. 

Az átadott információknak köszönhetően az agy mindig az egyensúlyt keresi, és hatásosan 

reagál. Ajánlatos inni ebből az információs vízből minden hónapban prevenciós célból is. 

A hatékonyság elérése érdekében 1/1000-hez hígítják ásványvízhez, vagy egyéb italhoz, hogy 

a lehető legtermészetesebb módon fogyasszuk. 

Fontos továbbá megemlíteni, hogy az AMANA-ENEPY készülék képes hétköznapi tárgyakba, 

készítményekbe, (mobiltelefon, kulcs, óra, ékszer, arckrém, sampon, fogkrém, gyógyszer) 

átmásolni testünk rezgési információját. Főleg az elektromos eszközök, de a nem megfelelő 

kozmetikumok, vagy testápolási szerek a szervezetünket, bár kis mértékben, de hosszan 

károsítják. Különösen hasznos ez a hatás, ha valaki rendszeresen szed gyógyszert. A 

mellékhatások lecsökkennek. Amennyiben testünk rezgési információit belemásoljuk, jóval 

lecsökken kártékony hatásuk. Ezeket az Bi-Digital O-ring tessztel könnyen ki lehet mutatni. 

 


