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INFORMATIVO nos EUA 
 
Devido aos regulamentos FDA (Food and Drugs Administration – USA), não fazemos nenhuma 
apologia a respeito dos benefícios para saúde do uso da Água Prill ou das Pedras de Energia 
Cósmica, ou Água Cósmica. 
 
De qualquer forma, podemos publicar o que nossos clientes nos relatam. 
 
Embora os usuários tenham encontrado resultados notáveis, não podemos fazer 
recomendações. Também não podemos prescrever ou diagnosticar em quaisquer 
circunstâncias. As Pedras de Energia Cósmica e as Perlas Prill são apresentadas simplesmente 
como ferramentas experimentais, cujos resultados você é convidado a explorar e dar-nos a 
sua opinião sobre eles. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Global Light Network 
 (fabricante dos Grãos de Prill e Pedras Cósmicas - EUA) 
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OS GRÃOS DE PRILL OU PERLAS PRILL 
 
Os Grãos de Prill, ou Perlas Prill é um produto com base em uma forma especial de óxido de 
magnésio cozidos em pequenos grãos, como partículas de cerâmica. 
 
As Perlas Prill preparam uma água molecularmente modificada diminuindo a tensão superficial 
das mesmas e tendo como produto final uma água com a característica de ser muito mais 
hidratante para as pessoas, animais e plantas. Acreditamos que é essa alteração molecular a 
responsável pelos incontáveis fenômenos que nossos clientes têm experimentado. 
 
A Água Prill pode causar a remoção de metais, toxinas e poluentes da água. Este processo 
pode ocorrer em nossos corpos quando bebemos água Prill e os benefícios são evidentes.  
 
Os Grãos de Prill são carregados em câmeras por cerca de 30 dias, até atingirem uma leitura 
na Escala Bovis* de 400.000. A relevância deste valor elevado é discutida mais adiante neste 
Guia do Usuário. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
As Perlas Prill, ou Grãos de Prill, têm uma notável habilidade para transformar a água. 
 
A água preparada com Perlas Prill é mais fina, mais pura e apresenta um sabor sensivelmente 
melhor. A água Prill hidrata mais facilmente as células, otimizando a respiração, absorção de 
nutrientes e eliminação de toxinas. 
 
 Algumas pessoas relatam que a água Prill pode ajudar a remover metais pesados do corpo 
ao mesmo tempo em que se bebe uma água saborosa e revitalizante. 
 
As plantas respondem também tal como as pessoas. Suas células são mais hidratadas e 
absorvem mais facilmente os nutrientes. Estimula-se o crescimento e a floração é mais 
abundante. Frutas e vegetais podem ser deixados de molho ou borrifados com Água Prill para 
melhorar e estender seu frescor. 
 
Preparada com uma água de qualidade, a Água Prill pode ser usada para todas as suas 
necessidades. Toda a água que você bebe pode ser água Prill: também se pode cozinhar e 
fazer chá ou café com ela.  
 
 
 

                                                
* Os pesquisadores franceses Bovis e Simoneton desenvolveram uma régua graduada conhecida como 
Biômetro de Bovis que indica a vibração energética ou comprimento de onda emitidos por um lugar ou 
um corpo. 
Se estabeleceu uma medida média e ótima para a saúde humana entre 6.000 e 7.000 unidades Bovis 
ou Angstrom. Como os minerais, plantas e animais, os seres humanos estão imersos em um mar de 
radiação que banha-nos constantemente e de cuja energia dependem nosso equilíbrio e nossa saúde 
física e mental. 
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AVISO 

É possível que a água Prill possa causar ao inicio una liberação de toxinas e impurezas de 
suas células e assim você pode experimentar algum sintoma de desintoxicação, sendo 
recomendado, neste caso, reduzir o volume de consumo ou parar completamente até que seu 
corpo possa dissipar as toxinas liberadas. 
  
 
VALIDADE 
 
Pelos estudos feitos até agora, não se nota nenhum desgaste nas Perlas Prill ao longo do 
tempo e tampouco perdem sua habilidade para transformar a água. Prazo de validade 
indefinido. 
 
 
NOTA 

Devido à diversa composição e qualidade da água que as pessoas consomem, pode ser que 
você note uma mudança de cor nas Perlas Prill. Isto pode ser devido ao alto conteúdo 
mineral de sua água ou à luz solar. Para evitar isto, mantenha o recipiente de Prill fora do 
alcance da luz direta do sol e procure utilizar a água de mais alta qualidade possível. 
 
 
COMO PREPARAR A ÁGUA PRILL 

Para preparar a água, primeiro retire os Grãos de Prill do saquinho de organza e os enxágüe 
bem para eliminar o pó proveniente do atrito dos grãos. 
 
Depois coloque os Grãos de Prill (com ou sem o saquinho) dentro de um recipiente de vidro, 
cerâmica ou aço inox de até 4 litros de capacidade. Se colocado dentro de recipientes 
plásticos, a água pode adquirir o gosto do plástico. 
 
Recomenda-se utilizar a água de melhor qualidade possível, ainda que se possa usar água de 
torneira se não há outra melhor disponível. O cloro e o flúor serão eliminados naturalmente, 
mas o principal objetivo dos Grãos de Prill não é limpar a água e sim devolver suas 
qualidades vitais energéticas. 
 
Ao preparar pela primeira vez, encher o recipiente de água e coloque dentro os Grãos de 
Prill, esperando 24 horas antes de consumir a água. Quanto mais tempo estejam os Grãos de 
Prill em contato com a água, mais efetiva será sua transformação. 
 
Depois que este primeiro lote de água esteja preparado, se pode verter até 3/4 do volume 
total em qualquer recipiente que seja conveniente, ou deixá-la no recipiente original tanto 
tempo quanto queira. Ficando no recipiente os Grãos de Prill, e o 1/4 de água restante, se 
pode repor a água, e um novo lote de água Prill estará pronto dentro de uma hora. 
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PEDRAS DE ENERGIA CÓSMICA 
 
Agora podemos também desfrutar das Pedras Energia Cósmica, mais uma tecnologia de 
transformação da água recentemente desenvolvida pela Global Light Network para o preparo 
da Água Cósmica. 
 
Esta tecnologia de transformação da água tem como base a tecnologia do Cristal Laminado. 
Uma alta porcentagem de cristal laminado é misturada com cerâmica de alto acabamento. 
Quando essa mistura é levada a altas temperaturas, ocorre uma transformação alquímica e as 
Pedras de Energia Cósmica resultantes têm propriedades que vão além da soma dos 
ingredientes que foram usados na criação delas. 
 
É importante notar que as características da água cósmica são altamente compatíveis com a 
água Prill. Na verdade, há grande sinergia ao preparar água Prill com Água Cósmica, ou 
inversamente, fazer Água Cósmica com Água Prill. Embora os benefícios dessas duas águas 
sejam semelhantes, eles têm origem em químicas diferentes. 
 
 
 
BENEFÍCIOS DA ÁGUA CÓSMICA  
 
Os benefícios da água cósmica derivam das características da água produzida pelas Pedras 
de Energia Cósmica, que são:  
 
1. A Água Cósmica emite energia infravermelha. Energia infravermelha energiza as moléculas 
de água no organismo e aumenta os níveis de oxigênio.  A energia infravermelha queima 
gordura, produtos químicos e toxinas no sangue, contribuindo para a eliminação dessas 
substâncias e também melhora o fluxo sanguíneo. A energia infravermelha também ajuda a 
diminuir a acidez do corpo.  
 
2. A Água Cósmica tem um nível muito reduzido de óxido de deutério*. Óxido de deutério é 
prejudicial para a reprodução celular e afeta negativamente muitas funções corporais.  
 
3. A Água Cósmica tem 8% menos de tensão superficial. A baixa tensão superficial da água 
está relacionada com uma melhor hidratação.  
 
4. As Pedras de Energia Cósmica tem uma leitura de 1,8 milhões na Escala Bovis e transfere 
este nível de energia para a água em apenas alguns minutos de ebulição, ou em questão de 
horas para a água em temperatura ambiente. O contato da água com as Pedras de Energia 
Cósmica aumenta seu nível vibracional e estabelece um spin atômico para a esquerda**, mais 
apropriado para o corpo humano para dissipar mais facilmente toxinas e promover 
rejuvenescimento.  
 
 
 

                                                
* Em 1932, por destilação fracionada de hidrogênio líquido, Harold Glayton Urey da Universidade de 
Columbia, descobriu um isótopo de hidrogênio de massa 2. Para distinguí-lo do hidrogênio comum é 
chamado de deutério, com símbolo D, e para distinguí-lo como um isótopo do hidrogênio e não de 
outros elementos, se usa o símbolo 2H. 
** O spin é uma característica quântica das partículas, que é o giro da particula sobre si mesma. O 
sentido de rotação assim com um alto spin pode mudar significativamente as propriedades da matéria. 
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O QUE FAZEM AS PEDRAS DE ENERGIA CÓSMICA? 
  
As Pedras de Energia Cósmica modificam a água de cinco formas principais:  
 
. Fazendo com o que o produto final da água, depois de processado pelo corpo, seja 
alcalino; 
 
. Impregnando a água com uma energia de comprimento de onda de 656 nanômetros 
(infravermelho); 
 
. Reduzindo a tensão superficial da água em mais de 8%; 
 
. Aumentando a energia vital da água e mudando o spin atômico*; 
 
. Removendo o óxido de deutério da água.  
 
 
 
COMO PREPARAR A ÁGUA CÓSMICA 
  
1. As Pedras de Energia Cósmica sempre trabalham melhor em grupos de três, por isso você 
deve usar 3, 6, 9 ou até 12 bolas. De qualquer maneira 3 já é bastante adequado para a 
preparação de aproximadamente 4 litros de água.  
 
Você pode preparar uma ótima Água Cósmica colocando dois trios de Pedras de Energia 
Cósmica em uma panela de vidro refratário ou de aço inoxidável. 
 
Fazer a água ferver e depois passar para fogo baixo por pelo menos 21 minutos.  
 
Após o resfriamento, a água pode ser armazenada em qualquer recipiente para uso posterior. 
Esta água terá um ganho de energia em torno de 4.000.000 na Escala Bovis.  
 
Ao longo do tempo, com cerca de 30 dias, a energia da água pode começar a se dissipar. 
Para manter a água Cósmica em seu ponto ótimo, sugerimos que você mantenha uma única 
bola de Pedra de Energia Cósmica no recipiente para compensar a diminuição da energia.  
 
2. Há também o modo alternativo de preparar a Água Cósmica, no qual não precisa ferver, 
sendo assim muito mais versátil.  
 
 
Você pode colocar 3 ou 6 Pedras de Energia Cósmica em 4 litros de água por pelo menos 6 
horas e obter os mesmos resultados. Se você acrescentar ainda um saquinho de Grãos de 
Prill neste processo, o resultado da leitura na Escala de Bovis saltará em milhões.  
 
Este é o processo que estamos usando agora, simples e versátil. 
 
 
 
SUGESTÕES PARA O USO DE ÁGUA CÓSMICA 
 
Tal como já dito, o teste com a Água Cósmica chega a valores ao redor de 4 milhões na 

                                                
* O que se chama também de água viva, ou estruturada. 
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Escala Bovis, o que significa que a água de baixa energia vital foi carregada com um nível 
energético extremamente alto, e os padrões negativos da água foram revertidos . O corpo 
pode usar esta energia para se curar e para lavar as toxinas das células. 
 
Observou-se que o benefício máximo da Água Cósmica é obtido ao bebê-la em temperatura 
ambiente. Se consumida muito fria, os resultados não são tão bons. 
 
O que segue são apenas sugestões. Sinta-se livre para experimentar e nos manter informados 
sobre as suas conclusões: 
 
. Beba de 8 a 10 copos (200 ml) por dia; 
 
. Faça gargarejos com a água; 
 
. Dê para os seus animais e plantas; 
 
. Prepare o café e o chá com a água (não aquecer no microondas); 
 
. Borrife sobre a pele para uma sensação suave; 
 
. Borrife sobre seus animais para um pelo liso e brilhante; 
 
. Borrife sobre o couro cabeludo; 
 
. Depois de borrifar sobre a pele, esfregue a pele para esfoliar e dar uma suave textura; 
 
. Adicionar alguns centilitros à água da banheira antes de um banho de imersão; 
 
. Aplicar topicamente para lesões de pele e ao redor dos olhos. 
 
 
 
 
Energizando outros líquidos: 
 
. A Água Cósmica pode ser utilizada para energizar qualquer outro líquido, como bebidas 
esportivas, suplementos líquidos, café ou chá. 
 
Outros usos: 
 
. Os amantes de plantas notam que colocar uma Pedra de Energia Cósmica na terra de um 
vaso aumenta a taxa de crescimento e abundância das plantas; 
 
. Frutos colocados em um ninho de Pedras Energia Cósmica permanecem frescos por mais 
tempo e ficam com o sabor melhorado; 
 
. Irrigue suas plantas de interior e pulverize suas folhas. 
 
 
 
DEPOIMENTOS 
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Usuários relataram os seguintes benefícios de beber água Cósmica: 

 
. Alívio imediato de dor, especialmente as associadas com artrite e fibromialgia; 
 
. Fortalecimento do sistema imunológico, resultando em menor incidência de resfriados, gripes, 
alergias e infecções, como cistite; 

 
. Alívio de dor nos ovários (tanto bebendo como pulverização no abdômen); 

 
. Articulações mais flexíveis e menos dolorosas; 

 
. Alívio das erupções cutâneas, feridas, queimaduras, contusões, eczemas e psoríase (tomar 
banho, beber e pulverizar); 

 
. Redução de celulite (beber e tomar banho); 

 
. Alívio de distensões, inchaço, ligamentos rompidos e torcicolo (beber e pulverização) 

 
. Alívio de obstruções do seio nasal (aplicada sobre a área) e asma (fricção no peito); 

 
. Diminuição dos problemas sistêmicos, como cândida, fadiga crônica, alergias, hipertensão e 
diabetes. Os sonhos tornam-se vívidos, dormindo menos horas e mais profundamente; 

 
. Bem-estar, otimismo e concentração melhorada; 

 
. Mais energia; 

 
. Redução da hiperatividade em crianças (beber e tomar banho); 

 
. Melhora a força e resistência em atletas e torna mais rápida a recuperação de lesões (beber 
e fricção); 

 
. Alívio de problemas respiratórios (inalação); 
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INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS 
 
 
 
ÁGUA PRODUTORA DE ALCALINIDADE 
 
 
O QUE É A ÁGUA ? 
 
A água é um solvente composto de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O). Ele 
carrega minerais, nutrientes e produtos residuais. 
 
Por exemplo, o sangue é 90% de água, e o corpo humano é água acima de 70%. A água 
não é apenas essencial para a vida, de alguma forma a água é vida, de forma que nossa 
saúde é altamente dependente do estado da água em nosso corpo. 
 
Por milênios a humanidade tem sobrevivido à base de água pura de fontes naturais ou de 
água corrente, que são alcalinas devido ao seu contato com os minerais de rocha.  
 
Infelizmente, hoje vivemos em uma sopa eletromagnética que contamina a água em nossos 
reservatórios. Como vimos, um efeito das Pedras de Energia Cósmica é reestruturar a água, o 
que elimina a poluição EMF* e restaura a água em sua potência e pureza "pré-industrial.” 
 
Quando é ionizada, as moléculas de água se separam em dois íons: o hidrogênio H+ e 
hidróxilo OH-, que reagem com minerais tais como o cálcio e potássio. Quando a água tem 
mais íons hidrogênio (H+) do que íons hidroxila (OH-) ela é ácida, e quando íons hidroxila 
predominam, é alcalina. 
 
A acidez é medida pela famosa escala de pH que vai de 0 (ácido) a 14 (alcalino), sendo o 7 
neutro. 
 
Para viver, o nosso sangue e células devem sempre permanecer ligeiramente alcalino e nosso 
sistema sanguíneo está sempre trabalhando para ficar na faixa de pH 7,30 - 7,45. A acidose 
ocorre quando o pH abaixo de 7,30, e este torna-se grave em 7.20. 
 
As condições que levam à acidose incluem diabetes milita, anemia grave, deficiência de ferro, 
doenças hepáticas, cetoacidose alcoólica, pancreatite, cânceres malignos, como leucemia, 
linfoma, câncer de pulmão e insuficiência renal.  
 
Os principais problemas do corpo derivam dos subprodutos ácidos, que são resíduos ou 
produtos residuais resultantes da digestão de nutrientes. Os resíduos somente acidificam o 
sangue quando estão dissolvidos nele, e nisto o corpo desempenha um papel central: 
converte as sobras residuais em partículas sólidas e as armazena nos tecidos. Os 
pesquisadores descobriram que este excesso de acidez nos tecidos está por trás do processo 
de envelhecimento e da maioria de disfunções físicas. 

                                                
* EMF (Electromagnectic Fiels) são campos eletromagnéticos gerados por todos os dispositivos elétricos, 
uma radiação que cria como que uma poluição sonora 'inaudível'. São ondas muito pequenas do 
espectro eletromagnético, cujo comprimento é medido em hertz (Hz) e cuja intensidade é medida em 
miligauss (mG). 
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ACIDEZ E ENVELHECIMENTO  
 
Os cientistas têm amplo conhecimento de que o excesso de acidez é o maior fator 
contribuinte do envelhecimento e doenças degenerativas, mas como é se incia essa acidez?  
 
O fluxo sanguíneo distribui os nutrientes da nossa alimentação para as nossas células, onde 
as mitocôndrias das células os queimam com o oxigênio para fornecer a energia que 
precisamos para viver. Os nutrientes depois de queimados produzem resíduos, ou subprodutos 
dessa reação. Para que o alimento que você come seja bom ou ruim para você não depende 
somente da acidez do alimento em si, mas sim da quantidade de acidez das sobras residuais 
produzidas.  
 
Além disso, as células eventualmente se esgotam e morrem, tornando-se elas mesmas 
produtos residuais. Todos estes resíduos devem ser evacuados para fora do nosso corpo, o 
que ocorre principalmente através da urina e transpiração, ambos produtos residuais ácidos. 
 
Infelizmente, o nosso corpo não consegue se livrar de 100% dos resíduos por várias razões:  
 
1. O estilo de vida moderno é sedentário e, muitas vezes muito estressante, o que produz 
excessivos produtos residuais, sem a compensação de exercícios para 'suá-los´ para fora. Por 
exemplo, a prática comum americana de drive-thru nas redes de fast-food nos dá a imagem 
típica de alguém comendo hambúrgueres e batatas fritas (alta acidez). O estresse, tanto físico 
como mental, também criam depósitos ácidos no corpo.  
 
2. A maioria das comidas da cozinha ocidental são produtoras de acidez. (Nota: Um alimento 
produtor de acidez não significa que ele tenha gosto ácido ou azedo, mas sim que o produto 
residual na eliminação celular é ácido.) Grãos e carnes são predominantemente ácidos. Já as 
frutas (inclusive as cítricas) e os vegetais geram subprodutos alcalinos. Dietas ácidas incluem 
carne, batatas, frituras, refrigerantes, farinha branca, sacarose e outros açúcares, todos 
contribuindo para o aumento e acúmulo de sais ácidos no corpo. 
 
3. A poluição do ar, água e alimentos mata as células a uma taxa muito maior do que o 
metabolismo natural, gerando mais subprodutos ácidos para eliminação. 
 
E que destino tem todos esses resíduos ácidos? Eles são acumulados no nosso corpo na 
forma de resíduos sólidos, tais como colesterol, ácido graxo, ácido úrico, amônia, pedras nos 
rins, uratos, fosfatos, sulfatos, etc. O colesterol e os ácido graxos são carboidratos queimados 
incompletamente, resultante da ingestão de muita massa e muito pão, e de não se exercitar 
suficientemente. Ácido úrico e de amônia derivam da digestão de carnes. Ácido fosfórico 
resulta da digestão de grãos como arroz, de refrigerantes, e da digestão do ácido sulfúrico 
de gemas de ovo.  
 
Ácido sulfúrico, fosfórico e ácido úrico são todos venenosos que somente podem ser 
neutralizados por minerais alcalinos. Se estes minerais estão ausentes na dieta, o corpo 
começa a roubar cálcio dos ossos, causando osteoporose.  
 
Dependendo de onde o corpo armazena os resíduos ácidos, a circulação sanguínea em torno 
desta área é reduzida e, eventualmente, um órgão vital não pode receber o suprimento de 
sangue necessário e torna-se disfuncional. Muitas doenças degenerativas em adultos são o 
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resultado de uma má circulação sanguínea. Um exemplo típico é a diabetes, que é causada 
pelo acúmulo de ácido ao redor do pâncreas. Resíduos ácidos se acumulam dentro e fora 
dos vasos sanguíneos. Resíduos de partículas que deveriam ser eliminadas se estão no interior 
dos vasos sanguíneos pode ser muito perigoso já que pode entupir vasos capilares que 
alimentam as células do cérebro. O nosso corpo tenta colar estas partículas residuais nas 
paredes das artérias para impedir que flutuem livremente o que pode causar danos fatais. Na 
região do coração, estes adesivos podem eventualmente levar à obstrução das artérias.  
 
O fato de que nossas células se tornam lixeiras de resíduos tóxicos para os resíduos ácidos 
acumulados, resulta no envelhecimento. Felizmente, alcalinos neutralizam ácidos, e a maneira 
mais fácil e rápida de fazer isso é bebendo água geradora de alcalinidade e comendo 
alimentos com subprodutos alcalinos. Isso ajuda o nosso organismo a dissolver os resíduos 
ácidos e elimina-los para fora do corpo mais facilmente.  
 
Tal como o acúmulo de resíduos ácido envelhece o corpo, a redução deles reverte os efeitos 
do envelhecimento. A água produtora de alcalinidade não é uma cura, mas ao longo do 
tempo e gradualmente retira os resíduos ácidos acumulados no corpo, permitindo que o 
corpo se cure a si mesmo. Nós não fazemos afirmações de como o fato de beber Água 
Cósmica impactará cada um individualmente. Diferentes indivíduos armazenam os resíduos 
ácidos diferentemente. Dependendo de onde se acumula o lixo, as doenças se diferenciam, 
por isso o ato de beber uma água produtora de alcalinidade gera resultados diferentes para 
pessoas diferentes. Alguns perdem peso, alguns se livram de gota ou celulite, outros baixam 
sua pressão sanguínea, e outros ainda revertem uma condição cancerosa. E nós claramente 
não fazemos afirmações de como o ato de beber Água Cósmica impactará cada um 
individualmente. 
 
 
 
QUATRO EFEITOS DO ACÚMULO DE RESÍDUOS ÁCIDOS  
 
CÂNCER  
Quando o excesso de acidez se acumula no corpo, as células começam a morrer. Outras 
células na mesma área podem falhar na sua duplicação, quando se dividem para formar 
novas células sem seguir o padrão genético mantido pelo DNA. A divisão celular anormal 
resultante é chamado de câncer. Outras células ainda podem se multiplicar sem controle, 
causando tumores e linfomas. A medicina alopática trata destas células anormais como se 
fossem bactérias ou vírus, utilizando a quimioterapia, radiação e cirurgia. No entanto, nada 
disso será eficaz se o ambiente ácido permanece.  
 
As células de câncer maligno são ácidas enquanto as células saudáveis são alcalinas. As 
células normais não podem sobreviver perto de áreas de acumulação de resíduos ácidos. No 
entanto, algumas células sofrem mutações para sobreviver no ambiente ácido, que é como as 
células cancerosas se desenvolvem e, enquanto o ambiente ácido permaneça, o câncer se 
regenerará continuamente. 
 
ARTRITE  
Muitas formas de artrite e gota são o resultado do acúmulo de resíduos ácidos nas juntas. 
Beber água geradora de alcalinidade altera a condição ácida do corpo de tal modo que o 
corpo pode corrigir o problema sozinho.  



 11 

 
OBESIDADE  
A obesidade vem do exagero na ingestão de carboidratos e gorduras, aos quais o 
metabolismo não é capaz de queimar completamente. Em uma tentativa de manter o sangue 
dentro de uma estreita faixa de pH, o organismo deposita esses ácidos nos tecidos do corpo, 
que a partir disso começam a receber menos os suprimentos de nutrientes e são, portanto, 
prejudicados.  
 
DOENÇA RENAL  
Se o corpo consome toxinas, os rins estão sobrecarregados com os resíduos ácidos, levando 
a quadros como a nefrite, intoxicação por uremia, e doenças da bexiga. As pedras nos rins 
começam a se formar como pequenas manchas que gradualmente se consolidam em sólidas 
pedras compostas de sais de ácido tais como os fosfatos e os uratos. Beber água produtora 
de alcalinidade colocará freio à formação de pedras nos rins e ajudará a dissolver as já 
existentes.  
 
 
 
ENERGIA INFRAVERMELHA E O CORPO  
 
As Pedras de Energia Cósmica são compostas de óxidos minerais, tais como o dióxido de 
silício (SiO2), formado quando a cerâmica é aquecida e atinge uma determinada temperatura. 
Após o resfriamento, o material emite energia na região infravermelha do espectro 
eletromagnético, logo após a faixa vermelha da luz visível (600 - 1400 nanômetros, ou 6 - 14 
x 10-7 m). A ciência, já faz tempo, tem conhecimento que a energia infravermelha promove o 
crescimento e a saúde das células vivas, especialmente de plantas, animais e seres humanos 
por ionizar e ativar as moléculas de água nas células e no sangue, melhorando assim a 
circulação sanguínea e a saúde em geral.  
 
A energia infravermelha aumenta suavemente o calor natural do corpo e facilita o fluxo 
sanguíneo. Muitas das doenças em adultos derivam de problemas nos vasos sanguíneos.  
 
Mais especificamente, a energia infravermelha:  
. Ativa as moléculas de água em nosso corpo;  
. Aumenta os níveis de oxigênio no nosso corpo;  
. Queima gorduras, produtos químicos e toxinas no sangue, melhorando assim o fluxo 
sanguíneo e facilitando a eliminação dessas substâncias no organismo. 
 
Energia infravermelha melhora a capacidade do sistema de transpiração de eliminar suor 
ácido, impede o crescimento de bactérias, alivia dores, purifica a água do corpo, remove mal-
odor, acelera a reparação de células do corpo, equilibra a acidez do organismo e normaliza o 
colesterol do sangue.  
 
Não há efeito colateral em aumentar os níveis de energia infravermelha no corpo, mas alguns 
usuários podem experimentar crises de desintoxicação quando o corpo começa a se livrar das 
toxinas. Nestes casos, recomendamos que você continue a beber Água Cósmica, ou pode 
acontecer do organismo reabsorver as toxinas da corrente sanguínea. 
 
Os resultados que obtém os novos usuários dependem de seus estados de saúde. E aqueles 
que gozam de melhor saúde do que os outros irão se beneficiar da energia infravermelha 
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como medida preventiva. Os efeitos podem ser sentidos rapidamente, mesmo em poucos 
minutos.  
 
 
 
TESTE DE ENERGIA INFRAVERMELHA 

 
A primeira imagem abaixo mostra um medidor Nikker FIR usado para testar os níveis de 
energia FIR ("Far Infrared" ou infravermelho). O quadrado negro na moldura plástica é um 
pedaço de algodão. Introduzindo a moldura no dispositivo, o medidor tem uma leitura em 
torno de 40% na sua escala de leitura, indicando que a amostra de algodão emite um pouco 
de energia infravermelha. 

 
A segunda imagem mostra uma pequena amostra da cerâmica utilizada nas Pedras de Energia 
Cósmica. Quando introduzido no dispositivo, a agulha se cola na extrema-direita, e luz de 
"sobrecarga" no centro do medidor começa a piscar. 
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REDUÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL 
 
 
As células desidratadas envelhecem mais rapidamente e retém toxinas. As Pedras de Energia 
Cósmica reduzem a tensão superficial da água em torno de 8%, o que parece ser responsável 
por permitir que a água seja melhor absorvida pelas células e tecidos. Isso pode resultar em:  
 
. Células da pele mais hidratadas, o que as torna flexíveis e livre de rugas, com uma 
aparência jovem, brilhante e rosada.  
 
. Células musculares e outras fibras hidratadas, levando a um melhor tônus e força, e 
melhoria em algumas funções tal como a visão.  
 
. Células hidratadas em órgãos que, deste modo, se liberam mais facilmente dos resíduos 
ácidos, tóxicos acumulados, tornando-se mais aptos para desempenhar as suas funções vitais, 
como o bombeamento de sangue, a oxigenação do sangue, digestão dos alimentos e alívio de 
constipação.  
 
Enfim, enquanto as células são regeneradas, você se sentirá e parecerá mais jovem a cada 
dia. 
 
 
 
ÁGUA ENERGIZADA E SPIN ATÔMICO  
 
Um pesquisador chamado Manfred Bauer, em uma tentativa de curar seu próprio câncer, 
investigou o poder curativo da água bebida por várias pessoas no mundo que viviam até 
idades inacreditáveis. Ele começou uma jornada extraordinária de descobertas que o levou à 
Escala Bovis, ou “Índice de Força da Vida". Assim chamado em referência ao físico francês 
Antoine Bovis, a escala mede a energia natural da Terra.  
 
A escala Bovis vai do zero ao infinito, com 6.500 unidades sendo considerado neutro para a 
vida humana. Abaixo dos 3.000, pode-se ficar perigosamente doente e abaixo de 2.000 uma 
pessoa está morrendo. Na matéria com menos de 6.500 unidades Bovis os átomos têm uma 
rotação sobre si mesmos - spin – para a direita, ou sentido horário, que é considerado como 
redutor de vida ou esgotador. Por exemplo, todas as células cancerosas têm um spin para a 
direita. Acima das 6.500 unidades Bovis, a energia da matéria torna-se cada vez mais 
facilitadora da vida e os átomos assumem um movimento de rotação para a esquerda. O 
DNA da célula, por exemplo, tem uma rotação para a esquerda.  
 
O nível mínimo ideal para um corpo humano saudável está entre as 8.000 e 10.000 unidades 
Bovis, e a Terra mesma varia entre 7.000 e 18.000, dependendo da localização. Alguns dos 
vórtices de energia mais poderosos estão em torno de um milhão na Escala Bovis. Toxinas 
elevadas a 10.000 Bovis começam a apresentar giro para a esquerda, o que as torna 
inofensivas e podem ser facilmente lavadas para fora do corpo.  
 
A maioria da água da torneira nos Estados Unidos está entre 2.000 e 5.000 na escala de 
Bovis, e até mesmo a água engarrafada mede somente 5.000, o que significa que o spin é 
ainda para a direita. Isto é devido aos poluentes em suspensão, e ao fato de ser bombeada 
e transportada por condutos metálicos. Assim, toda a água de torneira que bebemos é 
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esgotador da vida. Somente consumindo água elevada a certo nível vibracional o corpo 
poderá começar a rejuvenescer, e muitos sistemas de energização de água no mercado 
aumentam o nível de energia da água para 90.000 unidades Bovis. 
 
As Pedras de Energia Cósmica foram testadas gerando o resultado de 1,8 milhões 
(1.800.000) de unidades Bovis e transferem esse nível de energia para água em apenas 
alguns minutos de ebulição.  
 
 
 
REMOÇÃO DO ÓXIDO DE DEUTÉRIO 
 
 
O QUE É ÓXIDO DE DEUTÉRIO? 
 
O deutério é um isótopo estável do hidrogênio que ocorre naturalmente, sendo um elétron 
orbitando um núcleo de um próton e um nêutron, diferentemente do hidrogênio que é um 
simples par de elétron-próton. Assim, o deutério tem o mesmo número atômico do hidrogênio, 
mas é duas vezes mais pesado. O deutério se combina com o oxigênio para formar a água 
pesada, que é utilizada em algumas usinas de energia nuclear para regular a taxa de ficção 
atômica ou reação nuclear. 
 
Na natureza, os átomos de deutério oscilam de 1 parte em 4.000 de átomos de hidrogênio 
(250 partes por milhão ou ppm) a 1 parte em 7.000 (140 ppm). Em geral, a água da torneira 
que bebemos nas cidades e com a qual nos banhamos contem uma gota de óxido de 
deutério (D2O) para cada 6.000 gotas de H2O.  
 
 
O ÓXIDO DE DEUTÉRIO E AS PEDRAS DE ENERGIA CÓSMICA 
 
A temperatura muito alta à qual as Pedras de Energia Cósmica são expostas no forno produz 
óxidos cerâmicos. Pesquisadores japoneses, ao estudar as cerâmicas como isolantes de 
energia de alta tensão, descobriram que por causa do trânsito de elétrons os átomos de 
hidrogênio substituem os de deutério quando eles são expostos aos óxidos cerâmicos, assim 
como quando a cerâmica é imersa em água.  
 
Em um experimento realizado por um dos pesquisadores, três Pedras de Energia Cósmica 
foram imersas em água purificada com 124 ppm de óxido de deutério. Após 24 horas a água 
tinha zero ppm de óxido de deutério. Para descobrir por que isso é significativo para a sua 
saúde, devemos estudar os efeitos do óxido de deutério no corpo.  
 
 
 
O ÓXIDO DE DEUTÉRIO E O CORPO HUMANO  
 
O D2O tem quase o mesmo sabor que o H2O. No entanto, as sementes não germinam em 
água pesada, e quando só é dada água pesada aos ratos, por exemplo, eles morrem de 
sede, ainda que se fartem de água. 
 
A água pesada presente na água comum é extremamente nociva aos organismos vivos em 
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muitos aspectos. Por exemplo, se uma reação química na célula produz tanta energia quanto 
é consumida, as células se tornarão, assim, auto-suficientes, nem crescendo nem morrendo. 
Este nível é chamado de massa crítica e é análoga à idade de 20 anos em humanos. Esta é 
a idade em que o corpo é mais estável e fisicamente perfeito. 
 
No entanto, devido ao óxido de deutério o metabolismo celular começa a operar em níveis 
reduzidos já que seu peso atômico elevado retarda as reações químicas. Em nossas células 
esta queda é equivalente ao envelhecimento (e eventual morte) e começa naturalmente depois 
da idade de 20 anos aproximadamente. O deutério acelera este processo, levando à 
putrefação de células. 
 
Dado que absorvemos água pesada bebendo ou banhando-nos (dois terços da água de nosso 
corpo é absorvida através da pele) na proporção de 1 gota para cada 6.000 gotas de água 
pura, vemos que esse acúmulo pode provocar efeitos negativos definitivos no corpo. 
Diferentemente de ratos de laboratório de vida curta, nossa longevidade nos faz cada vez 
mais vulnerável ao envelhecimento celular.  
 
E além de sabotar a química do metabolismo celular, a água pesada impacta também a 
divisão celular ou mitose.  
 
 
 
ÓXIDO DE DEUTÉRIO E MITOSE 
 
O corpo usa a mitose para fazer crescer novas células e substituir as mortas em um 
processo de duplicação celular ou divisão do núcleo. Na mitose a célula duplica seu DNA e, 
em seguida, através de uma série de quatro passos, se divide em duas células-filhas. A mitose 
é essencial para o crescimento e saúde do organismo e qualquer agente que dificulte ou 
prejudique esse processo deve ser evitado.  
 
A maior parte da vida celular é gasto realizando periodicamente atividades metabólicas, tais 
como a transformação de proteínas em energia. No entanto, através de um sinal interno, a 
célula sofre mitose periodicamente. Primeiro, a membrana nuclear desaparece, então o DNA se 
desenrola e combina aminoácidos para criar cromossomos duplicados que migram para pólos 
opostos da célula; a membrana nuclear se refaz dentro da célula e as duas células filhas se 
separam. 
 
O DNA contém hidrogênio, que é o que dá a forma de dupla hélice para o DNA. Se o óxido 
de deutério está presente na célula, os átomos de deutério gradualmente substituem os 
átomos de hidrogênio. A ligação mais forte entre os átomos de deutério fazem que as 
moléculas de DNA sejam mais rígidas, fazendo que seja mais difícil que se desenrolem. Como 
resultado, o cromossomo duplicado pode ser mais curto e mais grosso que o original. 
Também as paredes celulares mais rígidas inibem a divisão celular.  
 
O óxido de deutério é particularmente pernicioso porque impacta em cada uma das fases da 
mitose, tanto impedindo como corrompendo o processo, levando ao crescimento celular 
irregular como o câncer e tumores, e desacelerando a duplicação celular, atrofiando o 
crescimento e acelerando o envelhecimento.  
 
As células malignas (cancerosas) são caracterizadas pela anomalia. Em um tecido normal, 
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cerca de metade das células formadas são aptas a se dividir, o que mantém o número total 
de células quase constante, mas em alguns tecidos cancerosos, quase todas as células 
podem se dividir e, assim, essa população de células cresce mais rapidamente que as células 
normais. Além disso, D2O inibe o sistema imunológico do corpo, tornando-o menos hábil para 
lidar com o problema.  
 
 
 
O ÓXIDO DE DEUTÉRIO E A ACUMULAÇÃO DE GORDURA 
 
Pesquisadores revelam que a água pesada presente no organismo se acumula em maior 
quantidade nos depósitos de gordura que a água pura. Ainda pior, a água pesada fica lá e 
não se submete à usual substituição de tecido. A gordura do fígado frequentemente contém 
duas a três vezes mais deutério do que outros depósitos de gordura do organismo, já que 
são levados para o fígado durante a contínua troca de gorduras, proteínas e hidratos de 
carbono que já estão no corpo e os ingeridos pelos alimentos. Assim, enquanto envelhecemos, 
a gordura em nossos órgãos literalmente apodrece, resultando em uma diminuição gradual de 
energia e finalmente, em morte. 
 
 
 
EFEITOS BIOLÓGICOS DO DEUTÉRIO  
 
Testes em que apenas água pesada foi dada para ratos para beberem, mostram que esta não 
é filtrada pelos rins e excretada, mas sim se instala no organismo até que atingem um nível 
de equilíbrio em torno de 80% da concentração consumida. Quando de 0 a 15% de água 
corporal é substituída por água pesada, os ratos testados são incapazes de ganhar peso na 
mesma proporção que o grupo controle.  
 
Entre 15 e 20% de água pesada, exibem agitação extrema, sofrendo convulsões frequentes, 
lesões de pele, úlceras e necrose nos tecido. Aos 25% os ratos se tornam muito agressivos, 
especialmente os machos. Aos 30% os animais se recusam a comer. O peso do corpo baixa 
agudamente e a temperatura e taxa metabólica descem para bem abaixo do normal. 
Chegando a 30% o corpo se colapsa e o rato morre. Nenhuma tolerância ao óxido de 
deutério foi desenvolvida. 
Em outros testes, altas concentrações de D2O inibiu completamente a formação de glóbulos 
vermelhos no sangue, levando à morte por anemia.  


