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Váljék egészségére! 
 
A víz az élet – tartja egy régi mondás. A víz ugyanis meghatározó szerepet játszik a sejtek 
közötti információáramlásban, hiszen továbbítja az „életüzeneteket". Vízhiányos 
környezetben a sejtek nem képesek ellátni alapvető feladataikat, s az sem mindegy, a víz 
milyen anyagokat juttat el a sejtekhez, szövetekhez, különféle szervekhez. Manapság nagy 
divatja van az ásványvizek fogyasztásának. Sokan azért fogyasztják ezeket a palackos 
frissítőket, mert a vezetékes vizet „rossz ízűnek” találják. Az ásványvizek tartós 
fogyasztásának veszélyei között tartják számon a szakemberek, hogy olyan ásványi 
anyagok  is nagy mennyiségben kerülhetnek a szervezetünkbe, amelyeket egy idő 
elteltével az nem képes feldolgozni/közömbösíteni, ezért betegséget okoz(hat)nak. A 
kutatók vizsgálatai azt mutatják, hogy a magas ásványanyag tartalmú víz például besűríti 
a vérünket, a felesleges ásványi anyagok lerakódnak ereinkben, vesénkben és a sejtközi 
állományunkban.  
A csapvíz fogyasztásával szembeni kifogások között első helyen szerepel a klórozottság, 
amely ugyancsak megterhelheti a szervezetet. Nem véletlen, hogy egyre többen fordulnak 
a házi víztisztító készülékek felé, remélvén, hogy segítségükkel olyan minőségű ivóvízhez 
jutnak, amilyenre az emberi szervezetnek szüksége van… 
 
Az ORGON technológia (életenergia) kutatásai forradalmi újításokat hoztak a 
gyógyításban, a betegségek megelőzésében és a betegek rehabilitációjában. Kavalkó János 
és Böhm Mária természetgyógyászok 15 éve kifejlesztettek egy speciálisan hangolt 
kristályokat alkalmazó orgonterápiás szerkezetet, amelynek működése azon a tudományos 
tapasztalaton alapul, hogy minden élő sejt, szövet, szerv sajátos, csak rá jellemző rezgéssel 
bír. A rezgés megváltozása jelzi a sejt, a szerv meghibásodását, megbetegedését. A magyar 
szakemberek találmánya, az ORGON sugárzó készülék képes arra, hogy a normálistól 
eltérő rezgést helyreállítsa, s ezzel mintegy ösztönözze a szervezetet önvédelmi képessége 
fokozására. Az ORGON technológia segítségével speciálisan áthangolt kristályok tehát 
képesek a megbetegedett sejt, szövet szerv rezgéseinek „normalizálására”, és a szervezet 
vitalizálására, elősegítik a hasznos anyagok beépülését segítik/gyorsítják, miközben a 
káros, a szervezetet megterhelő anyagok gyors eltávolításában, kiürülésében is 
„közreműködnek”. 
A magyar feltalálók az ORGON technológiára, tehát a szervezet biorezonanciájának 
befolyásolására építették másik találmányuk működését is. A VSZT-1+ vízkezelő készülék 
segítségével orgonenergiával dúsított, szűrt, tisztított ivóvíz állítható elő. A konyhacsapra 
szerelhető berendezéssel a szervezet egészséges működését fenntartó vagy azt helyreállító, 
jó minőségű ivóvizet nyerhetünk – mondja a feltaláló páros egyik tagja, Kavalkó János 
mérnök-természetgyógyász.  
Ahhoz, hogy megértsük a készülék működési elvét, fontos tudnunk, hogy az orgonhenger a 
biorezonancia elve alapján „átrendezi” a készülékben lévő csapvíz szerkezetét. A 
csapvízben ugyanis a molekulák az energia hiány miatt nagyon közel kerülnek egymáshoz 
fürtöket alkotva, amelyet aztán a szervezetünk „bont elemeire”, mégpedig nem kis 
energiaráfordítással. Az energiával dúsított, ún. orgonvíznél a folyadék gerjesztését, a 
láncok és fürtök szétválasztását kódolt hegyikristályok végzik. 
 
 A VSZT-1+ készülékben kialakított kristályos mag erőteret képez, és ez az erőtér rendezi 
át a víz struktúráját.  Ezáltal válik a víz az emberi szervezet számára azonnal felvehetővé. 



Az  orgonvíz a technológiából következően, energiát akkumulál, és a szervek egészséges 
rezgéseit belemásolva, programozottá teszi. 
 
Az energetizált, programozott víz képes az emberi test energiafeltöltésére, és 
újrahangolására, vagyis képes a szervezetet a jó impulzusokra sarkallni, olyanokra, 
amelyeknek hatására a szervezet önvédelmi képessége erősödni, a „meghibásodott” 
sejt/szövet, szerv pedig gyógyulni kezd.  
Az orgon energiával dúsított ivóvíz jó hatással van mind az egészséges szervezet 
működésére, mind pedig a beteg szervezet egyensúlyi állapotának visszaállítására.  
Akik kóstolták már, azt állítják: a VSZT-1+ készülékkel „előállított” víz, lágy ízű, forrásvíz 
minőségű. Azt ma már tudományos kutatások is alátámasztják, hogy az orgon-energiával 
dúsított ivóvíz jótékonyan hat a szervezet vízháztartására, sokat meg lehet belőle inni 
azoknak is akik egyébként keveset tudnak inni. Tulajdonságait tekintve jó vízhajtó,  
székletszabályozó, gyulladáscsökkentő, vércukorszint beállító. Segít a szervezet 
méregtelenítésében, megelőzésében, sőt bizonyos krónikus betegségekben szenvedőknél az 
állapotromlás megelőzésében is. 
Az eddigi tapasztalatok szerint, a több szűrőegységgel felszerelt házi VSZT-1+készülékkel 
előállított ivóvíz fogyasztása korra és nemre való tekintet nélkül mindenkinek ajánlható. Az 
vízkezelő készülékből nyert orgonizált víz további előnye, hogy a hasznos ásványi 
anyagokat, ionokat nem „szűri” ki a csapvízből. A készülék tehát nem egy egyszerű 
vízszűrő, hanem vízkezelő berendezés.  
 
Az ORGON terápia, ezen belül is az orgonvíz fogyasztásának előnye: a szervezet energiáját 
azonnal pótolja, regenerál.  
 
Nem árt azonban tudni: az energetizált víz nem gyógyszer, ezért az orvos által felírt 
gyógyszer(eke)t nem pótolja! 
További információk: www.orgon.hu 
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