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LavaVitae wyróżnia się na tle innych sprzedawców wyjątkową i 
niepowtarzalną propozycją sprzedaży.

LavaVitae jest tzw. „zeolitem kryształowym”. 

Aktywowany i naenergetyzowany minerał wulkaniczny został obecnie przebadany z 
bardzo pozytywnym wynikiem w laboratorium Hado Life Europa pod kątem struktury 
kryształowej, a tym samym pod kątem jego energetyzujących i życiodajnych właściwości. 
Wspomniane laboratorium zajmujące się badaniem wody w Liechtensteinie zostało 
założone w roku 2004 przez dr Masaru Emoto. Na całym świecie istnieją tylko dwa takie 
laboratoria. Dr Emoto jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym badaczem wody 
na świecie, a jego książki zostały wydane w prawie 50 językach. 

Japoński badacz jako pierwszy naukowiec na świecie udowodnił na podstawie jedynej 
w swoim rodzaju fotografii kryształów wody, że woda żyje, ma pamięć oraz posiada 
zdolności do zapamiętywania informacji, muzyki, słów, a nawet uczuć. Jest ona nie tylko 
artykułem spożywczym numer jeden, ale także najważniejszym nośnikiem informacji. 
Dlatego: Im bardziej wyraźny, sześciokątny kształt kryształu płatka śniegu jest widoczny 
w metodzie badawczej Emoto, tym woda jest żywsza i bardziej mu afirmująca.

Prosimy spojrzeć na ten przepiękny kryształ, który powstał najpierw po dodaniu proszku 
zeolitowego LavaVitae do neutralnej, destylowanej wody, a następnie po zamrożeniu jej. 
Na koniec wykonano zdjęcie pod specjalistycznym mikroskopem.

Ponieważ woda, jak żaden inny element, może wchłaniać nawet najmniejsze informacje, 
dlatego odbija się w niej również „energetyczny odcisk palca” zeolitu LavaVitae. Fotografia 
demonstruje wyjątkową jakość aktywowanego minerału. W tym wypadku zdjęcie wyraża 
więcej niż tysiąc słów!
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Ekskluzywne energetyzowanie zeolitów LavaVitae otrzymuje się w wyniku zastosowania 
specjalnej, drobnoskładnikowej technologii światła: w magazynach LavaVitae stosuje się 
duże tarcze energetyczne, które w wyniku promieniowania przepełnionego światłem 
powodują, co udowodniono,większy energetyczny stan uporządkowania zeolitu. W ten 
sposób potęguje się także pozytywne oddziaływanie minerału wulkanicznego w ciele 
człowieka.

Woda zeolitowa LavaVitae, „informowana” i prześwietlana przez specjalne tarcze 
energetyczne, w trakcie badania wykonywanego w laboratorium Hado Life Europe została 
nakropiona na 50 płytek Petriego i następnie zamrożona przez 24 godziny w temperaturze 
minus 28 stopni Celsjusza. Następnie próbki zostały zbadane i sfotografowane za pomocą 
mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym w skali 1:200 w temperaturze minus 5 stopni.

Istotą tej energetyzacji jest przy tym intencja, aby pełen światła proszek zeolitowy 
optymalnie wspomagał witalizację i regenerację ludzkich komórek. Ten rodzaj 
energetyzacji jest obecnie stosowany także w niektórych metodach leczenia raka. 

Różne procesy obrazujące z zakresu tzw. „nauki wykorzystującej światło”  
www.worldpeaceproject.info, jak mikroskopia z ciemnym polem, fotografie wibracji 
wody czy fotografia kryształów wody, pokazują poprzez harmonijne kształty uniwersalny 
stan uporządkowania w wodzie i tym samym potwierdzają także pozytywny efekt takiego 
procesu energetyzacji na człowieka, który w prawie 70% składa się właśnie z wody. 

„Opierając się na wynikach badań dr Emoto, stan uporządkowania, który odzwierciedla 
się poprzez widoczne, harmonijne struktury w zamarzniętej wodzie, stanowi kolejną 
cechę jakości wody” – podkreśla w tym kontekście kierownik studium LavaVitae, nż.. 
dypl. MSc Rasmussen Gaupp-Berghausen. 

Mówi dalej:
„Można założyć, że stan uporządkowania w wodzie ma znaczący wpływ na swoje 
otoczenie i dlatego stanowi ważny czynnik przy zachowaniu zdrowia wszystkich 
występujących form życia”.




