Eindelijk de meerwaarde van puur, gezuiverd water kort samengevat.
De verschillende discussies over ons drinkwater zullen je ook wel ter ore zijn gekomen. Wat is nu
nepnieuws en op basis van welke feiten kun je wél een beter inzicht krijgen zodat je betere
besluiten kunt nemen?
Ik help mensen bij het behoud en het verbeteren van hun gezondheid door hen te informeren over
belangrijke aspecten van ons drinkwater en de toegang tot optimaal water mogelijk te maken.
Is leidingwater écht zo schoon zoals we dat zouden willen?
Een van de meest gehoorde tegenargumenten is dat ons leidingwater toch schoon genoeg is en
zo niet dat we de chemische verbindingen, drugs-, medicijn- en cosmetica resten, plastics en
andere ongewenste stoffen met ons bewustzijn kunnen neutraliseren. Oftewel, het water zou
helemaal niet gefilterd hoeven te worden.
En ja, dat klopt! Je zou in staat kunnen zijn om
met liefdevolle intenties en gedachten de
structuur van het water zó te beïnvloeden dat de
trillingen van de ongewenste stoffen geen impact
op je hoeven te hebben. Het punt is echter dat
water onmiddellijk, net zoals een magneetband,
trillingen opneemt. Dus jij kunt je afvragen of jij
wel permanent in staat bent om in die hoge,
korte frequentie of trillingstaat te verkeren,
ongeacht stress, vermoeidheid en bioritmen?
Kan de mens water positief beïnvloeden?
Je hebt miljoenen gedachten per dag en enkele van die gedachten roepen associaties op met
onbewuste, nare herinneringen die in het DNA van je cellen zitten opgesloten. Deze links kunnen
je balans nog dagelijks verstoren of je uit je lood brengen. Je zou dit energetisch gif kunnen
noemen waardoor je eigen frequentie verdicht en het niet mogelijk is om water permanent positief
te beïnvloeden. Mensen die ‘klaar’ zijn met hun bewustzijnsontwikkeling zijn, mijns inziens, nog
altijd in de minderheid. Energetisch gif kan zelfs ook door zuiver water worden afgevoerd.
Het filteren van je leidingwater biedt constante fysieke en energetische zuiverheid.
Puur, gezuiverd water met een wateractivator die zowel een meanderende werking op het water
heeft als een orgonaccumulator én een koperen energiespoel waardoor zowel de zuiverheid als
de energetische waarde zéér hoog scoren? Zou je dit water minstens voor de komende 10 jaar
© Jeanne Roefs

www.circulairmetflair.nl

permanent ter beschikking willen hebben? Ongeacht je persoonlijke gesteldheid ontgift en ontlast
dit water jou in plaats van dat je organen dit zelf hoeven te doen. Je voelt je fitter en vitaler.
Een ander argument is de prijs: “Waarom voor puur,
gezuiverd water betalen als het water ongeveer gratis uit
de kraan komt? Wat voor meerwaarde heeft puur,
gezuiverd water in ten opzichte van kraanwater?”
Doordat het puur, gezuiverde water geen chemische
verbindingen heeft wordt het lichaam niet belast.
Sterker nog, door de lage MicroSiemens (29 μS) neemt
het gezuiverde water afvalstoffen in zich op waardoor het
lichaam gemakkelijker ontgift en minder energie verliest
om zich te weer te stellen tegen ongewenste stoffen in het
lichaam. Aan te raden is het drinken van
½ liter puur water na het ontwaken en de andere
anderhalve liter overdag aanzouten tot 100 μS .
Een cadeau voor je nieren, je lever en je alvleesklier. Ook een feest voor je bloed en je aderen.
Een hulp bij een reinigingskuur en bij het afvallen. Eczeem, huidklachten, astma en zelfs
rugproblemen vinden verlichting bij het dagelijks drinken van minstens 2 liter puur, gezuiverd
water. Opvliegers tijdens de menopauze verminderen vanwege de ontgifting.
Ontlast het milieu
Een van de belangrijkste bijeffecten is dat het milieu er wel bij vaart. Geen productie, opslag en
transport van plastic flessen met daarin oestrogeen verstorende weekmakers zoals ftalaten. Geen
gesjouw meer met glazen flessen .
Slechts 1,2% van al het leidingwater wat ons huis binnenstroomt wordt voor consumptie gebruikt.
Wat, als je dit water zelf zou zuiveren? Dagelijks 1 liter zuiver water zou drinken? Hoe zou koffie
en thee met puur, zuiver water smaken, zónder chemische verbindingen en andere stoffen? Hoe
zouden de ingrediënten in je eten smaken als het wordt bereid met zuiver water?
En wat puur, gezuiverd water als investering in je gezondheid 10 jaar lang mag kosten?
De kosten variëren incl. aanschaf en filter/membraanwisseling van € 0,50 tot € 1,56 per dag.
Wellicht heb je zelf of in je naaste omgeving getuige mogen zijn van wat ziek zijn je uiteindelijk aan
levenskwaliteit, tijd, energie én geld kost?
Word nu lid van Circulair met Flair en krijg toegang tot het kenniscentrum met onder andere
de hele drinkwatermodule. De eerste stap op weg naar een optimale gezondheid.
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