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Super-hydratatie van de
lichaamscellen
Structuurverandering van het drinkwater
Nu trof ik in het boek van Ty M Bollinger met als titel “The truth about cancer,
what you need to know about cancer’s history, treatment, and prevention”1
een hoofdstuk aan, waarin de ontwikkeling en de eigenschappen van hoogenergie water, in relatie tot behandeling van kanker worden beschreven.

D

e schrijver vermeldt dat de Russische weten

Aquaporiën

Russische regering, na de Tsjernobyl kernramp in

structuurverandering, waarbij de waterclusters werden

schapper, dr. Igor Smirnov in opdracht van de

1986, onderzoek heeft gedaan naar het aantal en de

aard van de kankergevallen in het gebied. Zijn opdracht was

om te onderzoeken waarom een klein deel van de plaatselijke
bevolking geen kanker had gekregen.

Super hydratie

Dit bleek het geval te zijn bij mensen die hun leven lang in het

nabije Kaukasus gebergte hadden gewoond en als drinkwater

het door het (vulkanisch) gebergte naar beneden sijpelend water
hadden gedronken. Bij nader onderzoek bleek dat de structuur
van het betreffende water anders was dan de structuur van
normaal drinkwater. Door die structuur ontwikkelden die

De betere hydratie van de cellen werd mogelijk door de

omgevormd van een piramidale structuur naar een lineaire

structuur (zie afbeelding 1). Hierdoor kan het gestructureerde
water 3 tot 5 keer beter, via de zeer dunne “aquaporiën”,

de cellen in- en uitgaan, de cellen dus beter voorzien van

voedingsstoffen en in de cellen opgeslagen afvalproducten en
toxines beter afvoeren. Toen duidelijk was dat het door de
bergen geactiveerde drinkwater de oorzaak was van de

goede gezondheid van de mensen die geen kanker hadden,
zijn Smirnov en zijn team gaan kijken of ze het op deze

manier geactiveerde drinkwater zelf konden maken. Zo is de

“Moleculaire Resonantie Effect Technologie” (MRET) ontstaan.

mensen een soort van bescherming tegen de radioactieve

Het werkt als volgt:

zoekers te maken met een super hydratie van de lichaamscellen

duizenden jaren naar beneden sijpelt verandert van structuur.

vergiftiging. Dit had, volgens dr. Smirnov en zijn mede-onder
door dit water. Waardoor voedingsstoffen optimaal aan de

cellen kunnen worden toegevoerd en afvalstoffen optimaal

kunnen worden afgevoerd. Hierdoor gaan de cellen en bijgevolg
het hele lichaam optimaal functioneren.
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Het water, dat in vulkaangesteente in een tijdsverloop van vele
Die wordt dan lineair in plaats van piramidaal. Dat water
met lineaire structuur gaat gemakkelijker de cellen in

(met voedingsstoffen) en uit (met afvalstoffen) via de daarvoor
bestemde zeer nauwe aquaporiën. De cellen gaan daardoor

beter functioneren en als gevolg daarvan gaan de organen en
overige delen van het lichaam, dus het gehele lichaam, beter
functioneren. Dit alles heeft een positieve invloed op ons

afweersysteem en verbetert dus ook de afvoer van in ons

lichaam opgeslagen toxines. Jonge mensen beschikken over

voldoende energie om de piramidale structuur om te zetten in
een lineaire structuur. Deze capaciteit wordt geringer naarmate
de leeftijd vordert, met als gevolg dat oudere mensen door
gaans slechter hydrateren. Ze kunnen wel genoeg drinken,

maar als dit niet voldoende wordt opgenomen wordt het vocht
weer afgevoerd voordat het in de cellen wordt opgenomen.

Ter verdere verduidelijking: als mensen zijn “uitgedroogd”,
wat vaak een kwaal is bij oudere mensen, hoeft dit niet te
betekenen dat ze te weinig drinken; wel dat de cellen te
weinig vocht opnemen.

Geactiveerd drinkwater

MRET is een unieke, gepatenteerde technologie, die werkt door
het activeren van water met een laagfrequent magneetveld met
een geringe intensiteit. Dit magneetveld komt overeen met het

natuurlijk geomagnetisch veld dat we allemaal nodig hebben

om gezond te blijven. Onze cellen zijn dus beter geholpen met
op deze wijze geactiveerd drinkwater dat
dus beter hydrateert.

Eenvoudig en betaalbaar

Dit water is niet per definitie een remedie voor kanker, maar

verhoogt wel het weerstandsvermogen van je lichaam en kan

daardoor helpen bij het voorkomen en genezen van kanker en
van vele andere aandoeningen. Er zijn geen chemicaliën of

andere vreemde stoffen nodig om MRET-water 2. Iedereen kan

het thuis doen met behulp van een eenvoudig MRET-water-

activator-systeem. Het is een effectieve en betaalbare optie om
gezond te blijven en ziektes buiten de deur te houden.

De positieve gezondheidseffecten van MRET geactiveerd

drinkwater zijn in Spiegelbeeld al meerdere malen belicht.

Het in oorsprong Amerikaanse boek met bovengenoemde titel
is door ondergetekende in het Nederlands vertaald en wordt

gratis meegeleverd bij aankoop van een MRET Water Activator.
 ollinger, Ty M, “The truth about cancer; what you need to know about
B
cancer’s history, treatment and prevention”, 2016.
2
Zie: www.mretwateractivator.nl.
1
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