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Morje kot poreklo vsega življenja 

 

 
Zemlja – Modri planet -70% vode 

 

pred miljoni, leti je bila naš planet Zemlja obdana z vodo oz. pra - morjem. V toku razvoja 

našega planeta se je pod vplivom sončne toplote morje delno izsušilo pri čemer  je nastala 

suha zemlja oz.kontinenti. Zemlja je danes obdana še vedno s približno 70% vode – morja, 

zaradi česar se zemlja imenuje modri planet, ki ga je bilo šele s poletom v vesolje mogoče v 

tej barvi tudi videti in fotografirati (Slika 1).  

Iz morja to je raztopine vode in soli, ki je vsebovala za nastanek življenja tudi potrebno 

energijo so se razvile tudi vse žive oblike življenja, ki jih poznamo. Ves ta razvoj živega bitja 

iz pra - morja je mogoče še danes opazovati v času razvoja in rasti ploda v maternici, ki potuje 

med nosečnostjo vse razvojne faze evolucije. V tem času se embrijo,  razvija od enoceličarja 

do bitja kakršni smo. Višje razvitega bitja s človeško zavestjo. Novo življenje zarodka nastaja 

v plodovni vodi pri 37 C v t.i. fiziološki raztopini, ki vsebuje 1 % v vodi raztopljene soli. 

 

 

Slika:1  Zemlja – modri planet. 

 

 

Voda opravlja vse funkcije živega organizma. Telesno rast, presnovo, prebavo, srčni obtok in 

še vse druge funkcije. 

Voda je pomembna tudi za našo zavest in omogoča opravljanje miselnih procesov, čustev, 

razpoloženja in občutkov, skratka voda je v živem telesu nosilec vseh telesnih in duševnih 

informacij. V starih kulturah kot so kitajska, je voda pomenila čustva, ki so se izražala na 

telesnem nivoju v obliki vode – solza. Temu elementu vode so pripisovali velik pomen v 

materialnemu in duševnemu pogledu. 

 

Naloge vode v organizmu 



 

Voda opravlja važno nalogo prenašanaja, življenjske energije, kot kemična snov pa je 

pomembna kot topilo, transportno in čistilno sredstvo. Voda omogoča v telesu rastrupljanje s 

tem, da odplavlja odpadne snovi presnove, nadalje opravlja transport hranilnih snovi , 

vzdržuje ozmotski pritisk vsake celice ter vzdržuje in regulira telesno temperaturo. Vsi 

procesi presnove v našem telesu potekajo s pomočjo vode. Izločanje odpadnih  telesu 

strupenih snovi preko ledvic, črevesja, kože in pljuč je mogoče le z vodo. V 24 urah preteče 

samo reko možgan, 1400  krvi, preko ledvic pa v istem času preteče 200 l krvi, ter pri tem 

izloči do 2,5 l vode dnevno iz telesa. Izločeno količino vode je potrebno nadomestiti s pitjem 

vode. Količina zaužite vode je odvisna od telesne teže, vendar velja pravilo . 30ml na 1 kg 

telesne teže minimalno na dan. 

Pitje vode je nujo potrebno za ohranitev celične tekočine. Ljudje pijejo razmeroma premajhne 

količine  kvalitetne vode, zaradi česar pride do pomanjkanja vode v telesu – dehidracije. 

Posledica dehidracije je odmiranje celic in pospeševanje procesa staranja, zaradi kupičenja,  

strupenih snovi v telesu. Telo potrebuje minimalno 2 l čiste žive vode, da lahko pokrije svoje 

potrebe normalnega vzdrževanja in delovanja vseh omenjenih funkcij. Voda mora biti 

naravna ali živa, da ima sposobnost vezati tuje in organizmu strupene snovi in da lahko veže 

tudi različne energije ali informacije v svojo značilno geometrično strukturo. Voda ni samo 

kemično gledano H2o materialna snov z njenimi kemičnimi lastnostmi, pač pa je nosilec 

energije, ki lahko v telesu lahko sprejema in oddaja informacije. 

 

Struktura elementa vode – Voda kot izreden element 

 

Za vodo je značilno, da jo znanstveno če niso uspeli dovolj preučiti, da bi spoznali vso njeno 

naravo. Kemično jo lahko definiramo s poznano formulo H2O, vendar pa o njenem bistvu še 

ne vemo ničesar. Voda se ne obnaša tako, kot bi v fiziki pričakovali, zato govorimo o 

anomaliji vode. Anomalijo vode danes pripisujejo prav naravi vodnih molekul, ki se 

združujejo v skupine ali clustre in dajejo vodi (Slika: 1) 

 

 
 

Slika:2 Struktura molekul vode v clustre. 

 

značilne lastnosti tekočega, trdega in plinastega stanja. Ta različna fizikalna stanja namreč ne 

bi bila mogoča, če se voda ne bi združevala v velike grupe (angleško clustre). Če voda ne bi 

bila v svoji notranji strukturi tako gibljiva in spremenljiva, bi morala vreti in izpareti že pri - 

100 C. V resnici pa ima vrelišče pri plus 100 C , kar je premik za 200 C. Pri ohladitvi 

t.j.zmrzovanju pa voda pri spremembi agregatnega stanja zveča svoj volumen, namesto da bi 



ga zmanjšala kot je to pri drugih tekočinah.  Pri 37 C, kar je povprečna telesna temperatura 

vode v telesu ima voda tudi najnižjo specifično toploto. Pri tej temperaturi je namreč potrebna 

največja energija za spremembo njene temperature. Značilno je, da voda ni enekomerno, 

tekoča pri vsaki temperaturi. Najbolj tekoča in najlabilnejša, je voda pri 37 C, kar gotovo ni 

slučajno, saj je to tempratura človeškega telesa. Celice vseh telesnih tkiv vsebujejo prav tako 

dve tretjini vode. Pri temperaturi 37 C so vodne molekule, v svoji razporeditvi 

najobčutljivejše na vsako temperaturno spremembo. Tako se  celična voda, ki je 

kompaktnejša od pitne vode  lahko spremeni zelo hitro ob najmanjši porabi energije. Ta 

anomalija ali nepravilnost vode ima bistven pomen za življenje na Zemlji, ker je s tem mogoč 

obstoj živih bitij in življenja. Brez teh »anomalij« vode ne bi bilo mogoče življenja na našem 

planetu. 

 

Struktura vode in delovanje homeopatskih zdravil 

 

Tudi voda poseduje kot materialna snov geometrično obliko tetraedra, enega izmed pet 

osnovnih platonskih teles. Molekula vode ni linearna, temveč grajena  pod kotom 105 (slika 

1a,b,c).       

 
Slika. 1c: Geometrična oblika vode – tetraeder. 

        

 
 

Voda ima tako edinstveno značilnost tekočega kristala. Kemično gledano pa sestavlja 

molekulo vode iz dveh vodikovih in enega kisikovega atoma. Tako sestavljajo štiri molekule 

vode oz. štirje tetraedri tvorijo obliko piramide. Posamezne vodne molekule se združujejo v 

večje skupine molekul, ki jih imenujemo clustre. Vodne molekule so med seboj vezane s t.i. 



vodikovimi vezmi v neskončnem številu različni možnosti, ki dajejo vodi možnosti tvorbe 

različnih tekočih ali pa trdnih kristalinih oblik. Zaradi geometrične strukture vodnih molekul 

ima voda svoj značilno elektromagnetno energijo oz. frekvenčni vzorec z določenimi 

valovnim dolžinami. Sestava clustrov iz več vodnih molekul pa daje vodi lastnost shranitve 

informacij, na kateri temelji tudi delovanje homeopatije, različnih esenc iz rastlin (Bachove 

esence) ali kristalov. Voda se ravno v homeopatiji uporablja kot idealni nosilec homeopatskih 

preparatov, ki jih s stresanjem in razredčevanjem lahko povečujemo (potenciramo). Pri 

stresanju ali vzburitve  vodnih molekul nastanejo določena nihanja snovi homeopatskega 

preparata , ki  se v vodi ohranijo kot informacija. Znanstveno je bila lastnost spomina vode oz. 

shranjanja informacij dokazana z odkritjem solitonov med stresanjem vode (Popp, 2003). 

Voda je v tem primeru resonator, v katerem nastanejo s pomočjo solitonov resonančni valovi, 

ki so nosilci informacij – v primeru homeopatije so to informacije pra-tinktur homeopatskih 

pripravkov.  

Enkratno lastnost  vodnih molekul pa lahko preprosto opazujemo v naravi v zimskem času, ko 

je mogoče v snežinkah pod mikroskopom mogoče spoznati popolno geometrično strukturo. 

Zanimivo je, da gre pri snežinkah za določene zakonitosti narave, ki so vzrok za kristalino 

strukturo snežink, vendar ni mogoče najti enake strukture pri dveh snežinkah. Če bi šlo samo 

za kemično sestavo H2O molekule, bi morale vse snežinke izgledati enako. Spomin vode 

lahko dokažemo ravno na primeru snežink, ki jih  stopimo pod enakimi naravnimi pogoji in 

nato zopet zmrznemo ter dobimo zopet natančno enake kristalne oblike snežink. Voda ima 

sposobnost spomina, hkrati pa ima vsaka vodna molekula popolnoma svojo lastno identiteto, 

shranjeno v  njenem energijskem vzorcu ali informaciji. Ravno na elementu vode lahko 

spoznamo, da je energija odgovorna za nastanek materije in ne obratno. Iz raziskav o naravi 

biofotonov A.Popp-a, je pri nastanku vsake vodne molekule udeleženih miljarda svetlobnih  

quantov ali fotonov, kar je dokazal Nobelov nagrajenec za fiziko C.Rubia, 1984. Ugotovil je, 

da je za nastanek enega dela mase, to je materije potrebna več kot miljarda energijskih delcev, 

kar pomeni, da je energija potrebna za nastanek in manifestacijo materije in ne obratno. Če 

prenesemo to spoznanje na naše telo in na zdravje, lahko ugotovimo, da se pojavijo na 

telesnem nivoju spremembe nekega organa, ko se spremeni energija, ki je bila odgovorna za 

nastanek tega organa. To pomeni, da se pri pomanjkanju energije - informacije v določenem 

organu ali organskemu sistemu, pojavi organska sprememba v obliki bolezenskih znakov. Na 

tem spoznanju  temelji tudi zdravilno delovanje homeopatskih zdravil, ki vsebujejo že v nižjih 

potencah tudi poleg materialnih snovi tudi visoke energije izhodnih snovi (rastlinkega, 

živalskega ali mineralnega porekla), ki so potrebne bolnemu organizmu kot nadomestilo za 

pomanjkanje ali deficita energije. Pri homeopatiji govorimo o sliki zdravila, ki odgovarja sliki 

simptomov bolezni ter na osnovi pravilnega ovrednotenja vseh simptomov, določitev pravega 

sredstva – energije oz. informacije. Homeopatija uporablja v svoji dolgotrajni tradiciji številna 

sredstva iz omenjenih treh kraljestev – rastlinskega, živalskega in mineralnega- do danes 

preizkušenih okrog 3000, ter se pri tem poslužuje vode kot glavnega nosilca energij oz. 

informacij omenjenih sredstev. Nazorno si lahko predstavljamo sposobnost prenašanja 

informacij s pomočjo vode lahko predstavljamo ob gibanju vodnih valov ob padcu kamna v 

vodo, kjer pride do krožnega in prostorskega širjenja valov z določenimi valovnimi 

dolžinami. Iz fizike poznamo fenomen resonance, kjer se pri srečanju dveh vrst valovanja z 

enako frekvenco, različnega porekla prekrijejo – rezonantno delovanje. Rezonantno valovanje 

ustvarijo red, ki ga v naravi opazujemo v zgradbi kristalov, ki so v resonanci z kosmosom, to 

je naravnim redom, ki se v naravi odraža v popolnih geometričnih oblikah.  Obratno od 

resonance poznamo fenomen disonance, kjer se polarnosti dveh frekvenc ne pokrivata in 

povzročata v manifestirani obliki materije kaos ali nered. 

 



Zelo pomembno odkritje in prispevek k osvetlitvi lastnosti spomina vode pa so raziskave 

japonskega znanstvenika Dr.Masaru Emota. V njegovih  raziskavah je opravil zanimive 

poskuse z vodo iz različnih rek, jezera  s pomočjo mikroskopske analize in fotografiranja pri 

minus  5 stopinjah. Rezultati so pokazali vpliv okolja na kristalno strukturo vode in na moč 

izgovorjene besede prenesene na vodo in zopet slikane.  

  
Slika 2: Voda iz Lourda             Voda iz Londona              Voda iz Pariza 

 

Primer čiste vode iz Lourda in onesnažene vode iz različnih velemest sveta (Slika 2) nam 

nazorno prikazuje pravilno kristalno ali kaotično strukturo vode.                          

S pomočjo fotografij onesnažene vode in vzorcev vode v katere so bile prenešene izgovorjene 

besede z različno vsebino oz.informacijo je Dr.Emotu bilo mogoče dokazati sposobnost 

spomina vode.  Iz teh raziskav je mogoče zaključiti, da so lahko besede pravi prenašalci  

življenja ali žive hrane oz. so lahko posredniki »mrtve hrane«. Iz vsakdanjega življenja nam je 

poznana moč izgovorjene besede, ki so izgovorjen izraz naših misli oz. mišljenja. Pomen 

izgovorjenih besed v našem vsakdanjem življenjskem okolju ima velik pomen ne samo za 

naše duševno počutje, temveč tudi za stanje našega telesa, ki vsebuje nad 70% vode. Vsak 

človek ve, kako lahko delujejo izgovorjene besede, saj lahko pustijo sledove pri človeku vse 

življenje. Besede sledijo vedno mislim, ki predstavljajo veliko elektromagnetno valovanje z 

učinkom na vodo vsake celice lastnega organizma ali tistega, kateremu je bila beseda 

namenjena. Človek ima z mislimi in besedami tako veliko moč, da lahko sočloveka opogumi 

ali pa ga spravi v stanje strahu in nemoči. Vpliv negativno izgovorjenih besed pri bolnikih je 

danes v svetu poznan kot izredno destruktiven, ker povzroči v oslabelem bolniku kaotično 

strukturo vodnih kristalov po katerih je pretok energije še bolj omejen ali popolnoma 

blokiran.  Iz nekaterih slik kristalizirane vode je razvidno, da  izgovorjene negativne misli  

delujejo destruktivno, ker popolnoma spremenijo urejeno kristalno strukture telesne vode v 

kaotično, medtem ko pozitivne misli delujejo zdravilno (Slika 3a,b). 

    

 
Slika 3a: »Delaš me bolnega«         Slika 3b: Zdravilna beseda terapevta 

 



Iz prikazanih slik ne gre samo za dejanja, ki jih storimo v vsakdanjem življenju, temveč za 

dober namen, ki se izraža v mislih in besedah človeka, te pa se prenašajo na telesno vodo. 

Telesna voda z vsebnostjo 0.9% raztopine soli predstavlja tekoči kristal, ki se pod vplivom 

informacij iz okolja stalno spreminja in prilagaja tako na negativne kot pozitivne učinke iz 

okolja. Zaradi sposobnosti vode sprejemati in shraniti pozitivne informacije, lahko voda 

vsebuje tudi škodljive informacije, ki jih z danes poznanimi tehnološkimi metodami čiščenja 

žal ne moremo spremeniti.  

Človeško telo in tudi telo živali je opremljeno z čudovitim mehanizmom, ki mu omogoča 

življenje ohraniti in ustvariti tudi novo življenje. Vsako zdravo bitje razpolaga z lastnim 

regulacijskim sistemom in sposobnostjo po samoozdravitvi, ki vzdržuje vse telesne funkcije v 

ravnotežju. Zaradi tako čudovite ustvarjene naravne regulacije imenovane homeostaze je 

vsako normalno razvito živo bitje sposobno ozdraveti in se stalno obnavljati. To je tudi dokaz, 

da telo ne ozdravi človek ali predpisano zdravilo, temveč inteligentno ustvarjeni regulacijski 

mehanizem. 

 

 

VODA – OSNOVA ŽIVLJENJA 

 

Voda je osnova vsakega življenja na našem planetu Zemlji.Ustvarila je naš planet in 

omogočila njegovo evolucijo. Voda omogoča vsem živim bitjem njihovo fiziologijo in razvoj 

vseh kultur, civilizacij in religij. Prve celice so nastale iz vode, kjer se je začela tudi vsa 

evolucija živih bitij od enoceličarjev do visoko razvitih živalskih vrst in končno človeka, kot 

najvišje razvitega bitja. Zato ni nič čudnega, da je voda glavni sestavni element vseh živih 

bitij. Tako so se najstarejše civilizacije razvile prav ob vodi oz. rekah, kjer so lahko tudi 

preživele. Vse civilizacije so imele tudi veliko spoštovanje do vode, ker jim je pomenila 

osnovo za obstoj in življenje. Danes se je ta odnos popolnoma spremenil, saj ljudje smatrajo 

vodo za nekaj samo po sebi umnevnega, ki je v vsakdanjem življenju na razpolago s pomočjo 

tehničnih naprav povsod. Odnos do vode je postal podoben odnosu do celotne narave, saj je 

postal le funkcionalen. 

Voda nam je mnogo bližja kot si ljudje predstavljajo, ker sestavlja voda več kot dve tretjini 

telesne teže človeka ob rojstvu. Kasneje v življenju se vsebnost vode v telesu zmanjšuje, tako 

da postane človek v starosti precej izsušen, vendar se v telesu še vedno pretaka dve tretjini 

vode. Lahko bi rekli, da je element vode pri sestavi telesa najbolj pomemben in se v starosti 

počasi spreminja v element zemlje, ki se kaže v okorelosti, okostenelosti in temu primerni 

spremembi telesne sestave.Podobno se dogaja pri rastlinah in živalih, kjer je element vode na 

začetku, ko se po rojstvu v vodi začenja življenje.Voda ustvari nežno materinsko okolje iz 

katerega rastemo v trdi materialni svet. Vsaka rastlina ali drevo kot je hrast, ki postane  s 

časom močno  drevo s še tršim lesom začenja svojo rast iz mehkega z vodo napolnjenega 

semena. Za svojo rast in razvoj potrebujejo neobhodno vse rastline in druga živa bitja vodo. 

Za riž, ki predstavlja eno najstarejših kulturnih rastlin mora na začetku rasti v vodi, da bi se 

lahko povzpela kasneje iznad nje.  

 

 

 
Večno gibanje vode 

 

Voda se giblje po Zemlji v oceanih, morjih, jezerih, rekah in potokih in tako prekriva več kot 

dve tretjini planeta; na svoji krožni poti potuje skozi zrak in zemljo, oskrbuje vse rastline, 

živali in človeka ter oblikuje zemljo kot velika umetnica v različne oblike in podobe. Na 

Zemlji ne more rasti, uspevati in rojevati ničesar brez njene navzočnosti. Voda je življenjski 



eliksir od katerega je odvisna vsaka snov, ki sestavlja rastline, živali in človeka. Brez vode ni 

življenja. Voda nosi v sebi nekaj kar daje in hrani vse kar je najti v naravi. Njena 

najosnovnejša kvaliteta je, da ima sposobnost večnega gibanja in kroženja  ne, da bi zato 

potrebovala druge vire energije ali sile. Na njeni poti premaga vse zapreke in po potrebi 

povečuje svojo moč, premaga sleherno. Voda si na svoji poti vedno znova išče svojo pot in 

nosi s seboj zemljo, kamne ali skale, da si najde vedno znova pot za nenehno gibanje. Njena 

neizmerna čistilna moč je tako rekoč neomejena, saj lahko prečisti  vse kar pride z njo v stik. 

S pomočjo kroženja, izhlapevanja v atmosfero in vračanja v obliki dežja se vedno znova 

obnavlja in vrača v njeno čisto obliko. Poleg njene sposobnosti, da nosi lahko druga bitja in 

predmete ter izredno lahko prevaja vse kar se jo dotakne, se voda sama ne pusti rada voditi. 

Vsi človeški napori, da bi vodo vodil in jo spravil v kanale in ravne tokove se najpogosteje 

končajo neuspešno, ker si voda poišče sama svojo pot. Voda se giblje oz. teče neovirana 

naprej le v obliki spiralnih zavojev-meandrov, tako nastanejo značilni zavoji rek in potokov v 

naravi.  Spiralno gibanje vode je tudi vzrok za nenehno gibanje vode, ki predstavlja njeno 

moč v obliki samo-delujočega generatorja in je odgovoren za njeno »živo« naravo. Tako je 

sveža naravna voda polna življenja, medtem ko je mrtva voda izgubila to lastnost.    

 

Pred miljonimi, leti se je življenje na Zemlji razvilo iz pra-morja. Prve žive celice so nastale 

iz vode in šele nato se je začela evolucija vrst. Vsa živa bitja so pretežno sestavljena iz vode. 

Tudi vse civilizacije so se naselile in razvile ob vodi, kjer je bilo na razpolago tudi dovolj 

hrane za preživetje.Tesna povezava človeka z vodo je ustvarila med ljudmi določen odnos do 

vode, ki so ga različne kulture izražale na različne spoštovanja vredne načine. V naši 

civilizaciji so ljudje zaradi načina življenja izgubili direkten kontakt z vodo in tako izgubili 

tudi pravi odnos. Z razvojem tehnike si je človek vodo pripeljal iz njenega naravnega kroga 

do svojega delovnega ali bivalnega okolja in tako usmeril svojo pozornost le na uporabo od 

vodovoda do posode. Odnos do vode se je pri današnjem načinu življenja spremenil podobno 

kot odnos človeka do preostale narave. 

 

V naravi se voda giblje vedno v obliki spirale, ki se kažejo v zavojih ali meandrih rek in 

potokov. V vsej naravi in kozmosu je gibanje centripetalno, to je od zunaj navznoter v obliki 

spirale proti središču. Voda je bipolarna – dipol – in se zaradi tega giblje spiralno od zunaj 

navznoter, tako se giblje voda tudi v našem telesu. Spiralno gibanje v celotnem kozmosu je 

važen princip in predstavlja osnovno pravilo kozmičnega reda. Spiralno gibanje vode v obliki 

meandrov povzročate gravitacijska sila s privlačenjem k zemlji in levitacijska sila kozmosa v 

smislu razširjanja ali levitacije. Splošno je poznano, da voda teče od zgoraj navzdol, vendar 

pa je redkim znano, da ima voda levitacijske sile, ki ji omogočajo pretok navzgor. Prav te 

levitacijske sile omogočajo izvirskim vodam na velikih višinah pridreti na dan. Tudi v telesu 

človeka in živali teče voda v obliki telesnih tekočin, krvi in limfe v obliki meandrov in pri tem 

ustvarja gravitacijske in levitacijske sile. Voda v telesu se pretaka ves čas od zgoraj navzdol v 

obliki obtoka, ki ga imenujemo krvni obtok. Že leta 1912 je Alexis carrel prejel Nobelovo 

nagrado za odkritje, da gre v telesu za krvni obtok, ki ga ne potiska srce, temveč igra srce 

vlogo turbine. Tako srce –turbino poganja živa sila telesnih tekočin, ki se stalno pretakajo v 

telesu navzgor in navzdol ter pri tem srcu posredujejo določeno frekvenco, ki jo imenujemo 

srčni ritem. S tem ritmom, ki pretaka telesne tekočine po telesu smo vsa živa bitja kot del 

celote v resonanci s celotnim kozmosom. S pomočjo gravitacijske sile telesnih tekočin lahko 

stojimo na tleh, kajti brez te sile bi poleteli iz zemlje. Levitacijska sila telesnih tekočin pa nas 

vedno znova vsako jutra spravi pokonci in omogoči ostati v ravnotežju z gravitacijsko silo 

zemlje. V primeru porušenega ravnotežja teh dveh sil,  ko nismo več v resonanci s preostalim 

kozmosom in prevlada sila težnosti,  je naše telo dobesedno postalo pretežko in obležalo na 

tleh. To stanje označujemo kot  bolezen, saj v tem primeru primanjkuje levitacijske sile, ki 



ustvarjajo ravnotežje in nas vzdržujejo pokonci. Šele po vrnitvi manjkajoče energije ali 

energij, ko se vzpostavi zopet ravnotežje energij smo se zopet sposobni dvigniti obnovljeni in 

vitalni.   

 

Voda se giblje na nivoju velikih - globalnih in majhnih krogotokov, ki jih v naravi opazujemo 

pri gibanju vode v presnovi rastlin, živali in človeka. Osnova kroženja vode na vseh nivojih so 

kozmični ritmi, ki se kažejo na Zemlji najlepše v plimi in oseki. Največji naravni krogotok 

vode lahko opazujemo v stalnem izhlapevanju vode iz morja, rek, jezer in zemlje ter 

dvigovanju vode do skrajnih meja atmosfere t.j.ionosfere. Pri prehodu vode iz tekočega v 

plinasto stanje premaga gravitacijsko silo Zemlje in s tem tudi vse sile zgoščevanja, ki so 

vezane na gravitacijo. Od te spremembe dalje govorimo o levitacijski sili vode. Na tej višini, 

nad 100 km se vodni hlapi zopet kondenzirajo v vodne kapljice s premerom 0.01 mm, 

podobne kapljicam živega srebra. Na tej višini se voda poveže s kozmičnimi silami, kot je 

opisal veliki antropozof Rudolf Steiner, da se vse kozmične sile povežejo z vodo tedaj, ko ta 

postane »živo srebro« in se zopet v obliki padavin vrnejo na Zemljo. Voda v obliki deževnih 

padavin hrani in oskrbuje reke, ki vračajo vodo jezerom in morju in tako zaključi svojo 

krožno pot. Med tem kroženjem se voda očisti in obogati z kozmičnimi in zemeljskimi 

energijami. Voda v obliki dežja ponikne v zemljo in se pretaka v Zemlji v obliki podzemskih 

vodnih tokov in se v obliki naravnih izvirov zopet pojavi  na površju. V tem globalnem 

kroženju vode predstavlja  živ aktiven organizem, ki je odvisen od intaktne narave, ki jo 

predstavljajo bogata vegatacija, živa tla in naravno gibajoča se voda po zemeljski površini. 

Pomemben dejavnik pri tem globalnem kroženju vode pa igra čas, ki je potreben, da se voda 

zadrži v naravi i v zemlji. Čim hitreje voda odteka in  izhlapeva in se zopet vrne na Zemljo, 

tem manj časa ima na razpolago za njeno čiščenje in energetsko obnavljanje. Pravilna hitrost 

in trajanje njenega pretoka skozi naravo in zemljo je namreč osnova za ohranitev naravnega 

ravnotežja. Bogata vegetacija v naravi upočasnjuje odtakanje vode in omogoča pravilen ritem 

kroženja in njene obnove. Če se deževje lahko dalj časa zadržuje na bogato poraščeni zemlji, 

ima zemlja na razpolago več vlage, ki vpliva na milejšo klimo in bogati potoke in izvire vode.  

Važna sila pri gibanju vode v naravi pa je sonce, ki s svojo energijo vodi daje potrebno 

energijo, da  voda lahko spremeni svoja stanja in energetsko strukturo, t.j. sprejme nove 

energije ali informacije tudi iz Zemlje in njenega magnetnega polja. Tako obogatena voda 

prinaša  vsem rastlinam, živalim in človeku nove informacije, ki omogočajo razmnoževanje in 

rast. Pri spremembi vodne kristalne strukture in na njeni poti zbranih energij t.j. informacij 

lahko pride do mutacij in degeneracije rastlin in drugih živih organizmov. V kolikor taki 

procesi, to je vpliv okolja na žive organizme potekajo v naravi počasi gre za normalne 

spremembe v razvoju ali evoluciji žive narave. Pri prehitrih in intenzivnih vplivih okolja na 

žive organizme pa pride do nasprotnega učinka, ko se med razvojem nove spremembe ne 

morejo vklopiti in manifestirati v normalni spremenjeni obliki živih vrst, temveč se 

manifestirajo v nenormalni ali spremenjeni obliki. Pretirano onesnaženje vode s številnimi 

škodljivimi snovmi povzroči tudi močne spremembe elektomagnetnih nihanj in informacij, ki 

utegnejo povzročiti nepredvidene degeneracijske in mutacijske spremembe živih vrst. Velike 

količine škodljivih kemičnih snovi povzročajo tvorbo različnih v vodi netopnih spojin, ki 

ostanejo v toku kroženja vode nespremenjene in zato škodljive. Poznan primer takšnega 

posega človeka v naravni krog gibanja vode je kisel dež, ki močno vpliva na vso naravo, 

preko vode pa tudi na živali in človeka, kjer pride do hude obremenitve obrambnega  in 

samoozdravilnega mehanizma (Will, 1992). 

   

 

 

   



Naravna sol in njen pomen za življenje 

 

 
Sol  v njeni naravni kristalni obliki je prav tako pomembna za življenje človeka in živali kot 

voda. Za obe snovi je značilno, da sta enakovredni pri nastajanju in vzdrževanju vseh 

življenjskih funkcij živih bitij. Vse fiziološke in biofizikalne lastnosti soli so tesno povezane z 

vodo, ki v obliki kristalne raztopine predstavljata energijski matriks za nastanek in obstoj 

življenja. Kristalna sol predstavlja v celoti nespremenjeno naravno sol, ki je nastala pred 

miljoni leti iz pramorja med procesom kristalizacije. Za razliko od danes poznane “kuhinjske 

soli”, ki je prečiščena oz. rafinirana spojina natrijevega klorida, brez vsebnosti ostalih 82 v 

njej vsebovanih elementov. 

 
Voda in sol sta enakovredna partnerja  

 

Voda predstavlja prvo in najpomembnejše živilo za vsa živa bitja, medtem ko sol predstavlja 

drugo najvažnejše živilo. Iz nauka in iskušenj nam je poznano, da sta oba elementa enako 

pomembna za življenje vseh živih bitij. O vodi je bilov zadnjih letih objavljenih vrsto del, o 

njenih biofizikalnih in energetskih značilnostih, medtem, ko o soli ni poznanih virov o njenih 

biofizikalnih značilnostih. Človeško in tudi živalsko telo je pretežno sestavljeno iz vode in 

soli, ki vsebuje poleg natrijevega klorida še 82 ostalih elementov periodnega sistema. Prav 

tako so analize (Tabela 1) pokazale, da naravna kristalna sol vsebuje elemente periodnega 

sistema z izjemo žlahtnih plinov.  Kristalna sol predstavlja materialno obliko celovitosti vseh 

naravnih elementov, ki so potrebni za nastanek živih bitij. Tudi komplicirane spojine kot so 

vitamini in osnovni gradniki telesnih tkiv-beljakovine predstavljajo komplicirano razvejane 

molekularne spojine, ki so sestavljene iz vseh elementov, ki jih vsebuje naravna kristalna sol 

in prav tako človeško in živalsko telo. 

Iz vode in soli ter svetlobe kot oblike energije lahko nastanejo geometrično zgrajene spojine, 

ki jih poznamo kot biokemične spojine identične vitaminom in beljakovinam človeškega ali 

živalskega telesa.. 

 

Sol predstavlja tudi zadnjo obliko materije, ki preostane po smrti živega bitja. Že pred več kot 

sto leti je znani ustanovitelj zdravljenja s solmi Dr.Schüssler (Schüssler-jeve soli) dokazal, da 

je pepel, ki preostane po upepelitvi telesa iz soli. Prav tako pri sežiganju odpadkov v 

modernih sežigalnih napravah od vseh snovi preostane le sol. 

 
Sol v zgodovini človeštva 

 

 

Že stare civilizacije so poznale pomembnost soli za življenje in kjer koli se je odkrila sol, so 

ljudje vir soli imeli za zaklad. Ljudje so sol  kmalu spoznali za dragoceno snov, ki so ga 

označevali kot “belo zlato, peti element ali quintesenca”, za katerega je prišlo do hudih bojev 

in vojska. Že rimski vojaki so prejemali kot plačilo sol, kar se je  v angleškem jeziku ohranilo 

v besedi “salary” za mesečno plačo. Zlasti v srednji Evropi je bilo poznano intenzivno 

kopanje soli že v 8.stol pred Kristusom. Tako so se ohranili kraji, kjer so kopali sol v krajih, 

kjer se je v davnini izsušilo morje, kot je Tethysovo morje na južno Bavarskem, ki so stari 

230 miljonov let. Sol je tako postala v zgodovini človeštva  za preživetje bolj pomembna kot 

zlato. 

Po vsej Evropi so nastalev zgodnjem srednjem veku številne poti, imenovane “solne ceste”, 

po katerih se je prevažalo “belo zlato” iz številnih krajev. Danes so poznana ta mesta po 



njihovih imenih Salzgitter, Salzburg, Bad Reichenhall, Friederichshall, Hallein, Schwäbish 

Hall, Halle, Hallstadt itd.  

 
Pomen besede “sol” 

 

Beseda sol izhaja iz latinske besede sal, le-ta pa iz besede sol. Beseda sol pomeni raztopino 

soli in vode na eni strani ali pa sonce. Pomen besede sol  označuje tekočo sončno svetlobo ali 

tekočo svetlobno energijo, vezano na geometrično strukturo, ki je sposobna ustvariti življenje 

in ga ohraniti. Tako lahko jezikovno iz besede sol spoznamo, da se je življenje porajalo iz sol-

a pramorja, to je raztopine kristaline soli in vode. 

Zanimiva je tudi keltska beseda “Hall”, ki pomeni sol in iz katere je nastala beseda “heil” , kar 

pomeni zdrav  ali cel oz “heilig”, kar pomeni sveti. Pri Keltih je pomenila beseda “Hall” tudi 

“Zvok”, kar pomeni ton z dolgim “Hall”, kar imenujemo “nihanje”. To lahko prenesemo na 

globlji pomen soli, ki vsebuje vseh 84 elementov in prav tako njim pripadajoče energijske 

vzorce. Prav zaradi tega pomena je beseda “Hall” kot nihanje bila verjetno osnova za besedo 

“heil”, ki pomeni v nemščini “zdrav oz.cel”. Človek, ki je imel bolezen ali bil bolan, je imel 

določen energijski deficit, ki ga je z dodano soljo “Hall” lahko zopet izravnal. Gledano iz 

energetskega ali biofizikalnega stališča gre pri bolezni za določen deficit energije 

oz.informacije kot manjkajočega frekvenčnega vzorca. V vsakdanjem jeziku bi lahko to 

bolezensko stanje opisali kot manjkajoč princip, ki se je na telesni ravni manifestiral v 

določeni bolezenski sliki.  

Kristalno sol se označuje v geologiji danes kot “Halit”, ki izhaja iz keltske besede 

“Hall”=nihanje in besede “Lit”=  svetloba, to pomeni “Nihajoča svetloba ali svetlobno 

nihanje”. 

 

Podobno kot voda ima sol  določeno kristalino sestavo, z razliko, da gre pri vodi  za 

tetraedersko in pri soli za kubično ali kockasto strukturo. Značilno za to kockasto strukturo 

soli je, da vsebujejo svetlobne delce ali svetlobne kvante, t.j. čisto energijo imenovano 

biofotoni. Biofotoni, ki se dajo meriti s pomočjo biofotonske analize po Dr.Popp-u (1).    

 
S pomočjo sončne energije je iz pra morja, ki je prevladovalo na našem planetu pred 250 

miljoni let  nastala kristalna sol, ki vsebuje v svoji kristalni mreži (Slika 2) za izsušitev 

morske vode potrebno energijo, shranjeno kot potencialno energijo. Ob dodatku vode pride do 

sprostitve kristalne kockaste strukture soli, sprostitve potencialne energije, ki povzroči 

ionizacijo v soli vsebovanih mineralov, pri čemer nastane pravo “ energijsko morje”, ki je 

osnova vsemu življenju. 

 



Spremenljivost strukture soli 

   

Z razliko od drugih  kristalinih struktur je kristalna sol  v svoji atomarni strukturi zgrajena ne 

molekularno, temveč električno kar pomeni, da ima sol sposobnost  spreminjati svoje stanje. 

Tako se kristalna sol v vodi raztopi v tekočo obliko, imenovano sol, ki ni ne voda in ne sol. 

Pri izhlapevanju vode iz te raztopine soli in vode pa zopet nastane kristalna oblika soli. Ta 

lastnost spremenljivosti kristalne strukture soli omogoči, da se v živem telesu ne spreminja 

med procesom presnove kot se to dogaja  z drugimi organskimi snovmi ( ogljikovi hidrati v 

sladkor; beljakovine v amino kisline in maščobe v glicerin in maščobne kisline). Sol ostane v 

organizmu nespremenjena, le njena ionalna oblika je na voljo vsaki celici.  

 

Ta njena lastnost je pomembna za človeško in živalsko telo, ker predstavlja osnovo za celično 

presnovo. Življensko važen princip celične presnove vseh živih bitij pa je osmoza, s pomočjo 

katere se telesne tekočine pretakajo iz ene celice v drugo. Gibalna sila tekočine v celicah pa je 

ravno vsebnost soli v tekočini celic, kjer se iz mesta z nižjo koncentracijo soli tekočina giblje 

v mesto z višjo koncentracijo soli. Celična stena je namreč pripustna za vodo, vendar ne za 

sol. Tako se v telesu vršijo nenehno izravnave koncentracij soli, s katerim se odvija 

neprestano gibanje tekočin.(Slika 3). 

 

 
Pomen soli za potek mentalnih in telesnih funkcij 

 

Sol z vsemi njenimi elementi je v t.i. ionizirani ali v vodi raztopljeni obliki potrebna za vsako 

najmanjšo funkcijo v našem telesu na vseh nivojih. Vzemimo primer  naloge živčnih vlaken, 

ki preko čutil zaznavajo vse mogoče zazanave kot dražljaje, jih vodijo do možgan, in od tam 

zopet prenašajo dražljaje do mišic, ki na dražljaje primerno reagirajo. Pri prenosu dražljaja 

izstopijo iz živčnih vlaken pozitivno nabiti natrijevi ioni, medtem ko negativno nabiti kloridni 

ioni zaradi njihove velikosti ne morejo v celico, kar povzroči nastanek električne napetosti na 

membrani. Zunaj membrane živčnih celic vlada pozitivna napetost, znotraj membrane pa 

negativna napetost. Pri vzdraženju živčne celice pride na membrani do nenadne spremembe 

električne napetosti, zaradi česar postane celična membrana prepustna za natrijeve ione. 

Sprememba električne napetosti se odvije v tisočini sekunde in pri vsakem živčnem impulzu 

se sprosti 90 v energije. Vsi zaznani dražljaji se spremenijo v misli in telesne reakcije. Brez 

teh dveh v soli vsebovanih  elementov natrija in klorida  ta proces ne bi bil mogoč, prav tako 

ne bi bilo mogoče opraviti nobene misli in jo tudi ne udejanjiti. Za primer lahko navedemo, da 

je potrebno na miljone ukazov oz. impulzov če hočemo spiti kozarec vode, vendar je na 



začetku le misel, ki predstavlja le določeno elektromagnetno valovanje. Za nastanek tega 

določenega elektromagnetnega valovanja, ki ima svojo značilno frekvenco pa je potrebna sol, 

ki omogoči tudi prevajanje določenega ukaza na ustrezne mišice in organe. 

 

Lastnost prevodnosti soli, ki je poznana iz fizikalnega poskusa v destilirani vodi  s 

prekinjenim krogotokom nam potrjuje prevodno lastnost raztopljene soli. Le ob dodatku soli 

destilirani vodi omogoči, da pride do električnega kontakta in pretoka energije. Podobno se 

dogaja v našem telesu, ko pride ob kroničnem pomanjkanju naravnih elementov soli do 

“slabih kontaktov” in zmanjšane energetske oskrbe določenih delov telesa ali organov. V 

primeru kroničnega pomanjkanja energije in s tem potrebne informacije pride v telesu do   

do kroničnega pomanjkanja energije, ki se manifestira na telesnem nivoju kot bolezenski 

simptom. Sol ni zdravilo, temveč je več kot živilo z izrednimi lastnostmi in sposobnostmi, ki 

so potrebne za ohranitev življenja. Naravna kristalna sol vsebuje vse potrebne elemente in 

njihove energijske principe, ki človeku ali živali pri določeni bolezni manjkajo. 

 

 
Kuhinjska sol – beli strup  

 

Brez soli si življenja ni mogoče predstavljati, vendar pa je uporaba navadne “ kuhinjske soli”, 

ki predstavlja le še preostanek dveh osnovnih elementov natrija in klora v obliki kloride soli, 

izredno zdravju škodljiva. Vzrok za škodljivost t.i. rafinirane soli je ravno v njeni obliki 

agresivne soli omenjenih elementov, ki nimajo popolnoma nobene sorodnosti s t.i. pravo ali 

kristalno soljo. Naravna kristalna sol ne vsebuje samo dveh elementov natrija in klora, temveč 

predstavlja vse naravne elemente, ki sestavljajo vsako živo bitje in iz katerih se je v pra-morju 

razvilo tudi življenje. 

 

Kri vsebuje podobno kot je vsebovalo pra-morje na zemlji enako koncentracijo soli, ko se je 

na zemlji razvilo življenje. Kri z enako mineralno sestavo, kot jo je imelo nekoč pra-morje se 

pretaka po našem telesu po 90.000 km dolgih poteh- krvnih žilah s t.i. levitacijski in 

gravitacijsko silo in tako oskrbuje vse dele telesa s potrebno energijo in snovmi potrebnimi za 

opravljanje vseh življenjskih funkcij. 

 

Zanimivo je dejstvo, kako si je naša civilizacija v obdobju industrializacije iz naravne soli 

pridobila “kemično čisto” sol, ki jo predstavljata dva elementa v obliki soli natrijevega 

klorida. Vse ostale sestavne elemente soli so označili kot onesnaževalce in jih kemično ločili 

oz. rafinirali v nam poznano obliko “kuhinjske soli”ali celo “jodirane kuhinjske soli”. Ta 

oblika  rafinirane soli predstavlja nenaravno obliko izoliranega stanja soli, ki nima več 

opravka z naravno soljo in njeno celovitostjo. Rafinirana kuhinjska sol je podobno kot 

rafinirani sladkor zdravju  zelo škodljiva.    

Sestava naravne kristalne soli, ki jo danes poznamo z vsebnostjo vseh analiziranih elementov 

ima svoj pomen za vzdrževanje in razvoj življenja v naravi. Z ločitvijo natrijevega klorida, ki 

ga označujejo pod imenom “kuhinjska sol” iz celostne sestave naravne soli je človek pridobil 

sicer važno kemično spojino za pridobivanje številnih kemičnih snovi, za uporabo v prehrani 

pa izredno strupeno agresivno snov. Pri uživanju natrijevega klorida t.j. “kuhinjske soli” skuša 

telo s pomočjo številnih mehanizmov to spojino  nevtralizirati, za kar potrebuje druge 

elemente ali antagoniste kot so kalij, kalcij, magnezij in številne druge mikroelemente. Vsi 

elementi antagonisti vsebujejo specifične  energije ali frekvenčne vzorce, ki v živem okolju 

celice lahko ustvarijo posebne pogoje za nastanek geometričnih struktur- kristalinih 

strukturah-, po katerih se lahko energija pretaka. Naravna kristalna sol je pomembna zaradi 



vsebnosti vseh elementov oz. njihovih energijskih vzorcev, ki jih živ organizem potrebuje za 

pretok energije in ne zaradi njenega slanega okusa. 

 

Večina ljudi dandanes trpi zaradi pomanjkanja naravne soli, kljub prekomerne oskrbe in 

zasičenosti z natrijevim kloridom ali nam poznano “kuhinjsko soljo”. Človek potrebuje 

dnevno le minimalno količino te soli in sicer 0.2 g na dan. Pri manjši oskrbi kot 0.2 g na dan 

se pojavi pomanjkanje, ki se kaže kot želja ali lakota po soli, ki jo poznamo tudi pri živalih. V 

zahodnem civilizacijskem svetu je povprečna poraba soli ali natrijevega klorida na človeka  z 

dnevno prehrano in pripravljenimi živili od 12 do 20 g na dan, kar predstavlja za telo in 

njegove funkcije izločanja velike obremenitve. Človeško telo je sposobno glede na njegovo 

konstitucijo, starost in spol izločiti preko ledvic le omejeno količino natrijevega klorida t.j. 5-

7 g dnevno. Telo spozna natrijev klorid kot nenaravno agresivno snov kot celični strup, ki ga 

skuša z samozaščitnimi mehanizmi čim preje izločiti preko ledvic in delno preko kože. Zaradi 

široke uporabe natrijevega klorida v vsej živilski industriji, kjer se dodaja kot najbolj 

razširjeni konzervans pride v vsakdanji prehrani moderne družbe  do omenjene visokega 

dnevnega zaužitja natrijevega klorida. Organizem skuša prekomerne količine soli sicer 

nevtralizirati ter jih napraviti za neškodljive s tem, da za izločanje uporablja dragoceno 

celično strukturirano vodo. Zaradi izgube te kristalne vode se celice izsušujejo in propadajo. 

Pri starejših ljudeh se  ta pojav kaže v obliki dehidracije telesa in zmanjšanega pitja vode, ki 

še pospešuje izsuševanje telesa in procesa staranja. Poznano je, da starejši ljudje, ki pijejo le 

majhne količine vode dnevno vsebujejo le v povprečju 57 % vode v primeri s človekom v 

obdobju odrasle faze življenja preko 70 %. 

Posledice kopičenja natrijevega klorida ob napačni prehrani, kjer prihaja istočasno do 

zakisevanja organizma, je tvorba vodnega tkiva ali edemov, poznanih kot “celulit”, kjer se 

odlagajo vse ostale odpadne in telesu tuje snovi. Poznano je, da telo potrebuje za izločitev 1 g 

natrijevega klorida, ki ga telo ni moglo izločiti preko kože in ledvic  23 g dragocene kristalne 

celične vode. Če so količine natrijevega klorida v telesu še višje skuša telo nevtralizirati 

njegovo delovanje s pomočjo procesa rekristalizacije soli. Za tvorbo ponovnih kristalov pa 

telo uporablja gradnike neprebavljenih živalskih beljakovin, ki so za telo drugo veliko breme, 

ki se ga mora znebiti. Pri  pretvorbi neprebavljivih živalskih beljakovin tvori telo sečno 

kislino, ki jo delno izloči iz telesa, delno pa se veže z natrijevim kloridom in tvori kristale. 

Kristalizirana oblika natrijevega klorida in sečne kisline se odlaga v telesu na kosteh in v 

sklepih, kjer se jim pridružijo še vse ostale strupene in telesu tuje snovi.  Posledice odlaganja 

tovrstnih kristalov so različni simptomi poznani kot putika, artritis, artroza, tvorba ledvičnih 

in žolčnih kamnov ter rast kristalov na samih kosteh skeleta. S procesom rekristalizacije soli 

in sečne kisline se naše telo ščiti pred akutnimi poškodbami  celic in organov, vendar gledano 

dolgoročno pa se telo zastruplja na vseh nivojih, zaradi omejene sposobnosti izločanja 

škodljivih snovi preko kože in ledvic. 

 

Vzrok za prekomerno in sploh uporabo t.i. “kuhinjske ali namizne soli” v obliki rafiniranega 

natrijevega klorida je gotovo pomanjkanje informacij o celostni sestavi naravne kristalne soli 

in njenih življenjskih funkcij s stališča biofizike in ne kemije. 

S procesom ločevanja ali “rafiniranjem” naravne kristalne soli se v kemični industriji 

uporablja 93% svetovne proizvodnje čistega natrijevega klorida potrebnega za procese 

ločevanja. Kemična industrija uporablja čisti natrijev klorid za proizvodnjo danes vsem 

poznanih “visoko tehnološko pridobljenih” proizvodov kot so soda, pralni praški, laki, 

plastika, PVC brez katerih se po  prepričanju moderne družbe in njenih medijev ni mogoče 

predstavljati “visokega standarda življenja”. Za proizvodnjo vseh teh proizvodov, s katerim se 

je človek oddaljil in ločil od narave uporablja industrija 93% iz naravne soli pridobljenega 

natrijevega klorida. Ostalih 7% natrijevega klorida pa se uporablja v živilski industriji kot 



najbolj učinkovito sredstvo za konzerviranje živil in le 0,3% preostalega natrijevega klorida  

se uporablja kot “kuhinjska sol”. Za živilsko industrijo je natrijev klorid gotovo idealno 

sredstvo, ker omogoča ohraniti in podaljšati trajnost živil celo na več let, za zdravje človeka in 

živali pa pomenijo usodne posledice za njegov razvoj in obstoj. 

 
Kuhinjska Sol 

 

Pod vplivom intenzivnih reklamnih kampanj je uspelo prepričati prebivalstvo visoko razvitih 

zahodnih dežel, da obstajajo področja s pomanjkanjem joda in da je iz zdravstvenih razlogov 

potrebno industrijsko pridobljeno “kuhinjsko sol” dopolniti z jodom v obliki jodida ali jodata. 

Prav tako v nekaterih deželah dodajajo celo enega najbolj agresivnih halogenih elementov kot 

je fluor. In sicer naj bi jod , umetno dodan v anorganski obliki pomagal preprečevati pojav 

zmanjšanega delovanja žleze ščitnice, fluor pa naj bi pomagal k boljšemu zdravju zob. 

Dodatek anorganske oblike joda in fluora  pa še zvišuje toksično delovanje natrijevega 

klorida, ker organizem ni sposoben presnoviti anorganskih oblik umetno dodanega joda ali 

fluora. Iz znanstvenih raziskav o pojavu nitrozaminov v telesu, kot najagresivnejših 

kancerogenih spojinah je poznano, da v hrani dodani jodidi ali fluoridi, tiocianati, polifenoli 

in druge metalne soli s pomočjo konkurenčnih reakcij pospešujejo tvorbo nitrozaminov. 

Največji učinek na katalizacijo ali pospešeno tvorbo nitrozaminov ima prav jod, ki šestkrat 

pospeši nastanek nitrozaminov. V boju proti raku velja pravilo popolne abstinence uživanja 

joda, kar kažejo podatki zmanjševanja rakastih obolenj v deželah, kjer je prišlo do 

zmanjšanega dodajanja joda v hrani. Iz znanstvenih virov nam je poznan negativen učinek 

halogenih elementov joda, fluora, broma, klora ali njihovih spojin, ker delujejo v smislu 

nastajanja alergij in rakastih obolenj. 

Poleg joda ali fluora pa kuhinjska sol ali natrijev klorid vsebuje tudi druge vrste 

konzervansov, za katere ni potrebna niti njihova deklaracija kot so kalcijev karbonat, 

magnezijev karbonat, E 535, E 536, E 550, E 551, E 552, E 553b, E 570, E 572 ter aluminijev 

hidroksid za izboljšanje sipkosti soli. Znano je, da se aluminij kot lahek metal, ki se ob 

stalnem dodajanju s kuhinjsko soljo oz.natrijevega klorida  odlaga v možganskem tkivu. 

Domneva se, da je ravno v ZDA visoko število t.i. Alzheimerjeve bolezni posledica visokega 

uživanja aluminija  preko  aluminijske embalaže in pijače kot so Coca-Cola doz. Aluminij 

preprečuje v možganskem tkivu zastoj prenosa dražljajev po živčnih vlaknih, kar vodi do 

omejene sposobnosti miselnih procesov. V telesu skrbi ravno naravna sol za opravljanje 

miselnih procesov, ker vsebuje v svoji celoviti sestavi vseh 84 do sedaj analiziranih mineralov  

in ne samo natrija in klora. 

 
Naravni viri soli 

 

 

Naravne soli je dovolj na vsem našem planetu, zlasti je bogato prisotna v morju, ki predstavlja 

70% celotne zemeljske površine. Žal morske soli danes ne moremo uporabljati, ker je morje 

postalo največje odlagališče odpadnih produktov industrije, med katerimi je visok delež 

težkih metalov, kot so živo srebro, kadmij, svinec, arzen in drugih elementov. Poleg tega pa je 

morska sol rafinirana oz očiščena vseh ostalih v naravni soli vsebovanih elementov, kateri 

zaradi sipkosti dodajajo aluminijev hidroksid in je tako škodljiva kot rafinirana kuhinjska sol 

ali natrijev klorid. 

Na Zemlji pa je dovolj virov naravne soli, ki je nastala pred mnogimi miljoni let z izsušitvijo 

sončne toplote in svetlobe pra-morja. To vrstna kristalna sol je ohranjena v številnih solnih 

rudnikih v tako čisti in neoporečni obliki kot je bilo pred miljoni leti pra-morje. Ta sol vsebuje 



vse elemente in v njihovi kristalni strukturi shranjeno energijo v obliki biofotonov, ki se ob 

dodatku vode sprosti in posreduje našemu  telesu. 

Viri naravne soli, ki se nahajajo v zemeljskih rudnih so sestavljeni 95% iz kamene soli, ki je 

ravno tako sestavljena iz vseh elementov in predstavlja del naravne celovitosti. Razlika med 

kristalno in kameno sol je ta, da kamena sol ni bila izpostavljena v procesu nastajanja visokim 

pritiskom. Posledica zmanjšanega pritiska je manjša ali le delna vezava vseh sestavnih 

mineralov v značilno kristalino mrežo, iz katere so minerali veliko bolj razpoložljivi celicam 

organizma. Pod pritiskom se namreč ustvari tako majhna velikost delcev elementov, da 

preidejo v t.i. tonalno ali koloidalno obliko.Pri kameni soli so ostali minerali vezani bolj na 

površini in ne v kristalni mreži, zaradi česar so spremenjene biofizikalne lastnosti teh 

mineralov in njihovi energijski vzorci. Vsekakor je tudi kamena sol veliko boljša od navadne 

rafinirane kuhinjske soli, ker je naravni produkt in odgovarja celoviti sestavi. Tovrstne 

biofizikalne lastnosti mineralov imajo tudi vsi minerali v rastlinah in sadežih, to je organsko 

vezane ali v ionalno koloidalni obliki. Zaradi tega človeški in živalski organizem ni sposoben 

izkoriščati na celičnem nivoju mineralov vodi, ker so pregrobo materialne oblike in jih lahko 

zaznamo sicer v krvi in jih telo lahko le izloči v omejeni obliki preko ledvic in kože. V 

kolikor je vsebnost teh mineralov v vodi ali hrani previsoka in presega sposobnost izločanja iz 

telesa, jih telo odlaga skupaj z drugimi organskimi odpadnimi snovmi. 

Kristalna sol, ki je nastala pri delovanju visokih pritiskov, ki so omogočili popolno kristalno 

strukturo se v solnih rudnikih nahaja le v obliki belo, roza rdečih kristalnih žil, ki jih kopljejo 

žal še danes ročno. Ta način kopanja in pridobivanja naravne kristalne soli je zato danes 

nerentabilen in se uporablja le izjemoma na nekaterih mestih, kjer so ljudje spoznali in 

nanovo odkrili pomembnost uživanja to vrstne soli. Da bi lahko ponovno prišli do spoznanja 

njenega dragocenega delovanja na človeško telo je potrebno ljudem zopet dati možnost, da s 

praktično uporabo pridejo do zaželenih učinkov naravne soli.  

 

Zanimanje za znanstveno preučevanje in dokazovanje biofizikalnih lastnosti  kristalne soli je 

šele na začetku in predstavljajo temeljite in globoke raziskave na vseh nivojih. Do objave 

sestave  in biofizikalnih lastnosti kristalne soli iz solnih rudnikov v Berhtesgadnu v Nemčiji in 

iz Himalaje ni bilo ne povpraševanja in ne interesa za to vrsto soli. Po objavljenih rezultatih 

analiz in biofizikalnih lastnosti pa je prišlo do sistematskega preskušanja naravne soli v 

različnih kliničnih študijah, kjer so ugotovili vsestranske učinke soli na telo in njegove 

funkcije. Medtem uporablja danes v Nemčiji že nekaj sto zdravnikov kristalno sol in vodo po 

tisočletnih tradicijah drugih človeških kultur  pri zdravljenju različnih oblik kroničnega 

trpljenja današnjega človeka. 

Na našem planetu je gotovo še vrsto virov naravne kristalne soli, ki so zaradi industrializacije 

moderne družbe izginili v pozabo. Zaradi vse večjega povpraševanja po kvalitetni biološko 

pridobljeni hrani je vse več ljudi osveščeno za odkrivanje starih spoznanj o vodi in soli, ki sta 

bili tako pomembni ne samo za ohranitev  in preživetje človeka, temveč tudi za razvoj 

njegove zavesti. V vodi in soli, ki jih imamo za esencialna elementa, so ohranjene vse 

informacije – energije, ki jih potrebujeta telo in duša. 

Voda in sol v združeni obliki, ki je kristalina raztopina  nista zdravilo s čudodelnim 

delovanjem, temveč predstavljata za človeka osnovno živilo, ki lahko zopet pri nepravilni 

prehrani človeka  vzpostavi red in energetsko ravnotežje. Za neredom v telesu in z njim 

porušenim energetskim ravnotežjem je potrebno spremeniti način prehrane in življenja, da 

pripravimo vodi in soli okolje, ki ga zopet lahko očistita vseh odpadnih snovi in vzpostavita 

normalno stanje ali homeostazo. 

 

 

 



Zdravilno delovanje naravne soli 

 

   

Sol je poznana kot vse zdravilno sredstvo že tisočletja. Alkimisti so j označevali kot peti 

element ali quintesenca poleg vode, zemlje, zraka in ognja.   

Zdravilno delovanje soli je priznano tudi v šolski medicini, ki uporablja v nekdanjih solnih 

rudnikih kraljevih solnih rudnikih Wieliczka na Poljskem zdravilne učinke naravne soli pri 

zdravljenju hudih astmatičnih in alergičnih bolnikih z izredno visokim uspehom zdravljenja 

nad 90%. Tudi v solnih rudnikih v Berhtesgadnu na nemško-avstrijski meji se v medicinske 

namene uporabljajo solne komore za zdravljenje hudih kroničnih obolenj. Terapijo v solnih 

prostorih imenujejo Saeloterapija, ki temelji na vdihavanju izredno čistega zraka, ki vsebuje 

vse energetske ali elektromagnetne frekvenčne vzorce, ki jih potrebuje  človeško telo. Pri 

tovrstni terapiji se pojavi vprašanje čistosti zraka ne samo iz kemičnega vidika, temveč tudi iz 

biofizikalnega. Zrak v modernih stanovanjih je namreč zaradi prisotnosti številnih 

elektomagnetnih aparatov, kot so televizija računalniki, mikrovalovne pečice, drugi električni 

aparati in prenosni telefoni  popolnoma spremenjen v njegovi ionski sestavi. Vsi električni 

aparati v gospodinjstvu in delovnih prostorih povzročajo prebitek pozitivnih ionov v zraku in 

tako porušijo naravno ravnotežje med negativnimi in pozitivnimi ioni v zraku. V zraku se 

pojavi večje število pozitivno naelektrenih in nevezanih delcev prahu. Glavno negativno 

delovanje elektromagnetnega valovanja električnih aparatov na naše telo, ki ima v povprečju  

nihanje z 8 Hz v primeru z tv ekranom ali računalniškem monitorjem, ki ima nihanje od 160 

do 200 Hz nihanje. To pomeni, da je telo izpostavljeno nenaravnemu nihanju, kar ima za 

posledico, da se morajo elektroni okrog svojega jedra v atomih naših tkiv in organov gibati 10 

krat ali več hitreje kot normalno. Takšen vpliv tujega nihanja na naše telo ima seveda  

škodljive posledice v funkciji in obnašanju posameznih organov in končno celega telesa. 

Sol v naravni obliki pa ima sposobnost  nevtralizirati prebitek pozitivno nabitih delcev in s 

tem tudi nenaravnih frekvenc nihanja električnih aparatov. Včasih so sol uporabljali za 

čiščenje prostorov negativne energije, ki so jo označevali s “hudimi duhovi”, kar lahko danes 

zamenjamo z negativnimi učinki elektromagnetnega valovanja. To sposobnost izenačevanja 

ali nevtralizacije negativnih elektromagnetnih frekvenčnih vzorcev izrablja atomska industrija 

pri odlaganju atomskih odpadkov kot so gorilni elementi iz urana in plutonija v zaprtih solnih 

rudnikih žirom našega planeta. Sol ima namreč sposobnost nevtralizirati celo negativno 

sevanje radioaktivnih elementov, ki prav tako predstavljajo določen frekvenčni vzorec 

elektromagnetnega valovanja.  

 

Kristalna sol vsebuje vse elemente z enakim energijskim vzorcem, ki jih vsebuje tudi naše 

telo, zato nastane pri izpostavitvi telesa učinkovanju soli resonančno delovanje in  pride do  

izravnave energijskih deficitov. Pri različnih simptomih bolezni pride do zmanjšane energije 

ali frekvenčnega vzorca, ki ga telo s pomočjo v soli prisotnih energij zopet izravna. Lahko 

rečemo, da tako telesu vrnemo in ga spravimo zopet v prvotno energijsko ravnotežje pri vseh 

oblikah porušenega energijskega ravnotežja. Iz številnih kliničnih poskusov s pomočjo nove 

metode segmentalne diagnostike je mogoče ugotoviti na osnovi frekvenčnega vzorca 

prizadetih organov ali organskih sistemov na energetski ali fizični ravni zdravilno delovanje 

naravne soli. Celo pri težkih oblikah jetrne degeneracije, kjer je prišlo do organskih sprememb 

jetrnega tkiva in spremenjenih vrednosti jetrnih vrednosti v krvi, da so se spremenile 

vrednosti že po dve urnem delovanju kristalne soli na telo bolnika. 



 

To seveda ne pomeni, da se jetra, ki so bila že na nivoju tkiva že hudo spremenjena po 

enkratnem delovanju soli pozdravijo in vrnejo v prvotno stanje. Vendar pa se ob 

vsakodnevnem delovanju naravne soli v jetrnem tkivu na energijskem nivoju vzpostavlja 

zopet zdravo stanje , ki se  po dalj trajajočem delovanju stalno dodajane energije vzpostavi 

tudi na nivoju organskega tkiva. Ta metoda zdravljenja s pomočjo dnevnega uživanja sola, 

sestavljenega iz vode in naravne soli se danes uporablja že na številnih klinikah kot so metodo 

uporabljali že pred stoletji. 



 

Veliko spoznanj o soli in vodi izvirajo iz raziskav zadnjih nekaj let. Predvsem so nova 

spoznanja o biokemičnih in biofizikalnih lastnostih vode  podkrepljene s številnimi 

znanstvenimi raziskavami, ki so objavljena tako v strokovni literaturi kot v knjigah o vodi. 

Tudi o soli je znano, da je izredno potrebna in pomembna za pravilno delovanje živega 

organizma, vendar ni bilo na razpolago veliko podatkov o njeni naravni celostni sestavi in 

njenih biofizikalnih značilnostih. Šele z raziskavami Instituta za Biofiziko iz Las Vegama, ki 

ga v Nemčiji zastopa G.Peter Ferreira je prišlo nekaj dragocenih informacij o biofizikalnih 

značilnostih in zakonitostih naravne soli v zvezi s človeškim organizmom. Opravljene so bile 

najprej vse kemične analize naravne soli, ki so predstavljene v tabeli 1, ki potrjuje navzočnost 

vseh analiziranih elementov v naravni soli. 



 

Vsak od odkritih elementov je soudeležen pri številnih biokemičnih reakcijah v človeškem in 

tudi živalskem telesu, poleg tega pa je vsak element s svojim energijskim vzorcem 

(frekvenčnim vzorcem) odgovoren za resonančne fenomene kot posledice medsebojnega 

fizikalnega delovanja v našem telesu. 

 

Iz sistematičnih preizkušanj soli in vode na večjem številu prostovoljcev je bilo mogoče 

ugotoviti ob večmesečnem jemanju soli in naravne vode in kontrolirani prehrane pozitivni 

vpliv vode in soli na organizem in njegovo homeostazo. Biofizikalne raziskave so opravili s 

pomočjo IMEDIS expertnega sistema, ki omogoča ugotovitev primarnega stanja homeostaze 

in reakcije organizma na spremembo okolja. 



 

Za diagnostiko telesnih reakcij na delovanje dejavnikov okolja so uporabili metodo 

biofunkcionalne organometrije in metodo segmentalne diagnostike. S tema dvema 

diagnostičnima metodama je mogoče testirati informacijsko-energetsko delovanje na 

homeostazo (biofunkcionalna regulacija) človeškega telesa. Rezultati meritev organometrije 

na informacijsko-energetsko delovanje naravne vode in soli na homeostazo potrjujejo jasno 

pozitivno delovanje v smislu podpore in izboljšanja delovanja zmanjšanih funkcij prizadetih 

organov. Z metodo segmentalne diagnostike se lahko ugotovijo že obstoječe patološke 

spremembe ali njihove nagnjenosti k bolezni že na samem energetskem nivoju, to je, preden 

pride do sprememb na fizični ravni ali ravni organa. Pri  rednem jemanju minimalne količine 

sola, t.j.nasičene raztopine kristalne soli ob zadostni količini naravne vode pride pri 

ugotovljeni disfunkciji organa  prizadetih oseb (hiper-, ali hipofunkcija) zopet do 

normalizacije in vzpostavitve normalnega stanja. Rezultati teh študij so bili objavljeni koncem 

leta 2001 in obsegajo obseg samostojne publikacije. Zanimivi so rezultati  segmentalne 

diagnostike, ki prikazujejo neposredno reakcije prizadetih organov po terapiji z naravno vodo 

in soljo tako na nivoju disfunkcije posameznih organov in simpatičnega živčnega sistema. 

(Slika 4 in 5). Na začetku poskusa so pacienti prejemali raztopina navadnega natrijevega 

klorida ali “soli”, ki je stanje posameznih segmentov še poslabšala v smislu energijskega 

deficita in nato po jemanju naravne kristalne soli in vode (slika 6), ko se je energijsko stanje v 

telesu zopet izravnalo in normaliziralo.     

 

Iz kliničnih poskusov na skupini 123 pacientov, ki so dnevno uživali čajno žličko sol-a to je 

26% raztopine vode in soli, je prišlo po 4 tednih  v več kot 80% primerov do povečanega 

izločanja  beljakovin v urinu. Ti rezultati preiskav potrjujejo, da se s pomočjo fizikalnega 

delovanja  naravne soli in v njej vsebovanih antagonistov lahko izločijo nerazgradljive ali 

težko razgradljive odložene živalske beljakovine  iz telesa. 

 

Analiza kristalne soli, morske in navadne soli t.j. natrijevega klorida s pomočjo 

kristalizacijske analize je lahko pokazala v vzorcih vzetih iz tekoče in trdne faze 

omenjenih soli, ki jih prikazujejo (slike 7, 8, 9). Pri 400 - kratni povečavi se v vzorcu kristalne 

soli vidijo lepe žive strukture, ki predstavljajo del celovitosti naravnega produkta. Vsi njeni 

sestavni elementi so med seboj interaktivno povezani v ionalno koloidalno obliko. Kristali 

naravne soli niso v svojem gibanju zaradi ionalne strukture  nikdar popolnoma zgrajeni in se 

popolnoma razlikujejo od statične oblike mrtvega kristala, ki jih kažeta sliki 8 in 9. Prostori 

med kristalnimi strukturami kristalne soli ne vsebujejo nobenih  tujih za telo škodljivih snovi, 

kot so radioaktivnosti, elektrosmoga ali drugih kemičnih strupov (pesticidi, herbicidi itd.). V 



sliki 8, ki predstavlja rafinirano kuhinjsko sol se vidijo kristalni delci, ki so bili izolirani iz 

celovitosti naravne simbioze preostalih sestavnih elementov soli. Tako izolirane elemente 

lahko organizem le s težavo ob uporabi veliko energije le delno uporabi v procesih presnove. 

Kristali navadne kuhinjske soli so geometrično oglate, ki ne vsebujejo dodatnih energij 

potrebnih  za živ organizem. Prav tako je na sliki 9 prikazana slika morske soli, ki vsebuje 

velike kubične kristale izolirani od drugih manjših oblik kristalov drugih elementov. Za 

uporabo v celični presnovi potrebuje telo prav tako veliko dodatne energije. 

Rezultati to vrstnih raziskav potrjujejo dobro razvito živo strukturo kristalne soli, ki posreduje 

v njej vsebovano energijo tudi živemu telesu z razliko od rafinirane soli, ki ne kaže žive 

kristalne strukture, temveč le izolirane- kristale. Za uporabo kot osnovnega živila ta sol 

gotovo ni primerna. 

 

Prav tako kažejo analize soli s pomočjo svetlobne in elektronske mikroskopije razlike med 

navadno soljo in naravno kristalno soljo (slika 10, 11). Pri sliki kristalne soli (10)je mogoče 

najti gibajoče in tekoče energijsko žive strukture, ki so v resonanci z drugimi v svetu 

nahajajočimi snovmi. Nasprotno kaže slika 11 izolirane kristalne strukture, ki jih med seboj 

ne povezujejo nobene energetske vezi. Podobne strukture se kažejo tudi v rekristaliziranih 

oblikah različnih snovi, ki  se odlagajo v našem telesu.  

  

 



Sol – mešanica vode in naravne soli kot osnova življenja 

 

Vsi življenjski procesi  v kozmosu tako v makro kot v mikrokozmosu so odvisni od 

energijskih potencialov, ki nastanejo ob združitvi vode in kristalne soli. Te energije 

imenujemo hidratacijske energije, ki delujejo na vodo in sol implozivno z zmanjšanjem 

temperature in so odraz naravnega zakona  ustvaritve življenja. Voda in sol , ki ju imenujemo 

solarna raztopina je osnovna tvorna snov življenja in vsebuje čisto tekočo sončno energijo. Že 

sama beseda sol, ki izhaja iz latinske besede “sol” (italijansko: osle) predstavlja tekočo 

materializirano obliko sončne energije. Raztopina soli in vode pa pomeni tekočo sončno 

energijo ali utekočinjeno svetlobno energijo. 

 
Raztopina naravne soli in vode  

 

Pri  združitvi naravna soli in vode se pozitivni ioni soli obdajo z negativnimi poli vodnih 

molekul, negativni ioni soli pa s pozitivnimi poli vode, kar imenujemo hidratacijo. Pri tako 

nastali združitvi ionov soli z vodo se spremeni geometrična struktura obeh snovi vode in soli 

pri čemer nastane popolnoma tretja dimenzija, ki ni ne voda ne sol. Vsi  sestavni elementi 

obeh snovi so se sprostili iz prvotnih oblik in s pomočjo resonantnega delovanja zgubile svojo 

polarnost in dosegle višjo obliko energije. Tudi človek lahko s pomočjo osveščanja ali 

zavestnega spoznavanja zgubi svojo polarnost in se osvobodi starih oblik miselnih vzorcev.To 

fazo v življenju vsakega človeka lahko imenujemo razširitev zavesti  in napredovanja v 

osebnostnem razvoju. Šele z osvoboditvijo polarnosti ali uklenjenosti v materialnost se tudi 

človek lahko vrne v enovitost iz katere je izšel. Podobno je z soljo in vodo, ki z izgubo svoje 

oblike identitete osvobodi sol iz njene vpetosti v materialno obliko in sprosti vse sile mrežaste 

strukture in loči natrij od klorida. Oba osnovna elementa soli se spremenita v ionalno obliko, 

pri čemer pride do sprostitve shranjene potencialne energije oz informacije vseh preostalih 

elementov, ki jih naravna sol vsebuje. Za enako ločitev obeh elementov bi bila sicer potrebna 

temperatura 800 C, kar pomeni izredno velika energija, ki j potrebna pri spremembi določene 

oblike materije.. 

 
Inteligenca atomov in človeka 

 

 

Znano je, da pri delitvi in analiziranju materije v njene sestavne delce postaja vsak manjši 

delec oz. njegov frekvenčni spekter fizikalno vse bolj potenciran.Tako ima jedro atoma višji 

frekvenčni spekter kot sam atom. Atom elementa ima tako višji frekvenčni spekter kot 

molekula in zopet molekula ima višji frekvenčni spekter kot ena celica. Celica pa ima zopet 

višjo frekvenco od organa, ki ga sestavlja. V tem primeru lahko energijo vzamemo kot 

informacijo z inteligenco in tako pridemo do spoznanja, da je vsak atom veliko bolj 

inteligenten kot iz njega nastala materija. Tako je posamezna celica, ki sestavlja nek bolj 

inteligentna kot celoten organ. 

Človek  pa je vsota vseh atomov-elementov, celic in organov zgrajen v celoto manj 

inteligenten kot posamezni organ ali celica. S tem bi lahko razložili samo zaščitno delovanje 

organov, da bi se lahko pri določenih napačnih ravnanjih človeka  kot je nepravilna prehrana 

varovali. 
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V kemično analitično in fizikalno analizo so vključeni vsi elementi do vrstnega števila 90. 

Obširna analiza kristalne soli iz 12.oktobra 2000 pa je dopolnjena s pomočjo frekvenčnega 

spektroskopa in vključuje vse naravne elemente periodnega sistema do vrstne številke 94.V 

analizi so upoštevani vsi naravno stabilni in nestabilni izotopi, medtem ko niso upoštevani 

nestabilni umetni izotopi. 

 

 
Element Vrstno število  Rezultat  Analitična metoda 

Vodik H 1 0,30 g/kg DIN 

Litij Li 3 0,40 g/kg AAS 

Berilij E 4 <0,01 pum AAS 

Bor B 5 <0,001 pum FSK 

Ogljik C 6 <0,001 pum FSK 

Dušik N 7 0,024 pum ICG 

Kisik 0 8 1,20 g/kg DIN 

Fluorid F- 9 <0,1 g/kg Potenciometrija 

Natrij Na+ 11 382,61 g/kg FSM 

Magnezij Mg 12 0,16 g/kg AAS 

Aluminij Al 13 0,661 ppm AAS 

Silicij Si 14 < 0,1 g/kg AAS 

Phosphor P 15 <0,10 ppm ICC 

Žveplo S 16 12,4 g/kg TXRF 

Klorid Cl- 17 590,93 g/kg Gravimetrija 

Kalij K+ 19 3,5    g/kg FSM 

Kalcij Ca 20 4,05  g/kg Titracija 

Skandij Sc 21 <0,001 ppm FSK 

Titan Ti 22 <0,001 ppm FSK 

Vanadij V 23 0,06  ppm AAS 

Krom Cr 24 0,05  ppm AAS 

Mangan Mn 
25 0,27  ppm AAS 

Železo Fe 26 38,9    ppm AAS 

Kobalt Co 27 0,60 ppm AAS 

Nikelj Ni 28 0,13 ppm AAS 

Baker Cu 29 0,56 ppm AAS 

Zink Zn 30 2,38 ppm AA5 

Galij Ga 31 <0,001 ppm FSK 

Germanij Ge 32 <0,001 ppm FSK 

Arzen As 33 <0,01 pprn AAS 

Selen Se 34 0,05 ppm AAS 



Brom Br 35 2,1 ppm TXRF 

Rubidij Rb 37 0,04 ppm AAS 

Stroncij Sr 38 0,014 g/kg AAS 

Ytrij Y 39 <0,001 ppm FSK 

Zirkonij Zr 40 <0,001 ppm FSK 

     

Element Vrstno število  Rezultat Analitična metoda 

Niob Nb 41 <0,001 ppm FSK 

Molybden Mo 42 0,01 ppm AAS 

Tehnecij Tc 43 nestabilni umetni izotop ni upoštevan 

Rutenij Ru 44 <0,001 ppm FSK 

Rodij Rh 45 <0,001 ppm FSK 

Paladij Pd 46 <0,001 ppm FSK 

Srebro Ag 47 0,031 ppm AAS 

kadmij Cd 48 <0,01   ppm AA5 

Indij In 49 <0,001 ppm F5K 

Zin Sn 50 <0,01  ppm AAS 

Antimonij Sb 51 <0,01   ppm AAS 

Telur Te 52 <0,001 ppm FSK 

Jod (lodid I-) J 53 <0,1 g/kg Potenciometrija 

Cezij Cs 55 <0,001 ppm FSK 

Barij Ba 56 1,96 ppm AAS/TXRF 

Lantan La 57 <0,001 ppm FSK 

Cer Ce 58 <0,001 ppm FSK 

Praseodij Pr 59 <0,001 ppm FSK 

Neodim Nd 60 <0,001 ppm FSK 

Prometij Pm 61 nestabilni umetni izotop ni upoštevan 

Samarij Sm 62 <0,001 ppm FSK 

Europij Eu 63 <3,0 ppm TXRF 

Gadolinij Gd 64 <0,001 ppm FSK 

Terbij Tb 65 <0,001 ppm F5K 

Disprozij Dy 66 <4,0 ppm TXRF 

Holmij Ho 67 <0,001 ppm FSK 

Erbij Er 68 <0,001 ppm FSK 

Tulij Tm 69 <0,001 ppm FSK 

Ytterbij Yb 70 <0,001 ppm FSK 

Lutecij Lu 71 <0,001 ppm FSK 

Hafnij Hf 72 <0,001 ppm FSK 

Tantal Ta 73 1,1 ppm TXRF 

Wolfram W 74 <0,001 ppm FSK 

Rhenij Re 75 <2,5 ppm TXRF 

Osmij Os 76 <0,001 ppm FSK 

Iridij Ir 77 <2,0 ppm TXRF 

Platina Pt 78 0,47 ppm TXRF 

Zlato Au 79 <1,0 ppm TXRF 

 

 

 

Element Vrstno število  Rezultat Metoda 

Živo srebro Hg 80 <0,03 ppm AAS 

Talij Tl 81 0,06 ppm AAS 

Svinec Pb 82 0,10 ppm AAS 



Bizmut Bi 83 <0,10 ppm AAS 

Polonij Po 84 <0,001 ppm FSK 

Astat At 85 <0,001 ppm FSK 

Francij Fr 87 <1,0 ppm TXRF 

Radij Ra 88 <0,001 ppm FSK 

Aktinij Ac 89 <0,001 ppm FSK 

Torij Th 90 <0,001 ppm FSK 

Protaktinij Pa 91 <0,00i pprn FSK 

Uran U 92 <0,001 ppm F5K 

Neptunij Np 93 <0,001 ppm FSK 

Plutonij Pu 94 <0,001 ppm FSK 

 

 

Dodatno analizirane spojine elementov: 

Voda H2O 1,5    g/kg DIN 

Amonijev ion NH4+ 0,010 ppm Fotometrija 

Nitrat NO 3- 0,09  ppm Fotometrija 

Fosfat P043- <0,10  ppm ICC 

Hidrogenkarbonat HCO3- <1,0    g/kg Titracija 

 

Žlahtni plini Helij-He - 2, Neon-Ne -10, Argon-Ar -18, Krypton-Kr - 36, Xenon-Xe - 54 und 

Radon-Rn - 86 niso bili upoštevani pri analizi. Mnogo drugih elementov pa z danes 

obstoječimi analitičnimi metodami ni mogoče analizirati. S pomočjo prenosa frekvenčnega 

vzorca pa je bilo mogoče z metodo WAVE- TRANSFER  te elemente analizirati s frekvenčno 

spektroskopijo. Tako je bilo mogoče analizirati vsebnost the elementov v področju, ki je 

manjši od < 0,001. Prikazani rezultati potrjujejo tako celostno analizo kristalne soli. Vsebnost 

natrijevega klorida pa znaša  97,41 % in tako izpolnjuje svetovno veljavnemu standardu 

Kodex Alimentarius-a za jedilno sol. 

 

G/KG - gram na kilogram 

DIN - veljavna DIN-metoda 

ICG - Ionska kromatografija 

MS – Atomska absorpcijska spektrometrija 

TXRF - Totalreflexna-Röntgenska fluoreszenčna-spektrometrija 

PPM - Parts per Million 

FSM – Plamenska spektrometrija 
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