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FONTANNA â€“ A LOS I SUKCES CZÂ£OWIEKA
  
   
 Â Â Â  Stany, w jakich moÂ¿e znajdowaÃ¦ siÃª woda na planecie posiadajÂ±cej biologiÃª, sÂ± najbardziej
rozpowszechnionymi formami wystÃªpowania pierwiastka. KaÂ¿dy stan posiada wÂ³asne cechy fizyczne, poprzez
ktÃ³re aktywnie wpÂ³ywa na otoczenie. Na ziemi a szczegÃ³lnie w otoczeniu czÂ³owieka majÂ± one wÂ³asne nazwy
takie jak: ocean, morze, rzeka, jezioro, Â¼rÃ³dÂ³o, gejzer, wodospad, deszcz, para wodna, chmura itp. PrzydatnoÂ¶Ã¦
wody okreÂ¶lajÂ± pojÃªcia: woda do picia, woda przemysÂ³owa, czy Â¶cieki. Woda moÂ¿e byÃ¦ gorÂ±ca, ciepÂ³a,
zimna, lub w postaci lodu czy Â¶niegu. Wszystko to sÂ± stany naturalne. NajbliÂ¿sze czÂ³owiekowi okreÂ¶lenia to
woda do picia, woda Â¿ycia, woda komÃ³rkowa i Â¶rodowisko wodne Â¿ycia biologii.
 
 Â Â Â  DziÃªki specyficznemu charakterowi wody, jakim jest rÃ³Â¿norodnoÂ¶Ã¦ jej stanÃ³w, moÂ¿e ona w rÃ³Â¿nym
czasie znajdowaÃ¦ siÃª w ciele czÂ³owieka lub w jego Â¶rodowisku. W postaci pary wodnej lub wilgoci, jest
przenoszona przez wiatr w kaÂ¿de miejsce na ziemi. Podczas kontaktu z ciaÂ³em biologicznym zostaje pobierana
przez komÃ³rki, gdzie bierze udziaÂ³ w procesach chemicznych. KomÃ³rka biologiczna, tak jak kaÂ¿da forma biologii,
skÂ³ada siÃª w wiÃªkszej czÃªÂ¶ci z wody. Procesy chemiczne opierajÂ± swoje dziaÂ³anie na czÂ±stkach
zagÃªszczonej materii wedÂ³ug rodzaju rozmieszczonych w wodzie komÃ³rkowej. KaÂ¿da komÃ³rka posiada
zdolnoÂ¶Ã¦ pobierania i wydalania wody, dziÃªki takiej zdolnoÂ¶ci, moÂ¿e oczyszczaÃ¦ swoje Â¶rodowisko biologiczne
z produktÃ³w odpadowych powstajÂ±cych w procesach chemicznych.
 
 Â Â Â Â Â Â  Woda, ktÃ³ra jest wydalana z komÃ³rki posiada zapisanÂ± magnetycznie pamiÃªÃ¦ zdarzeÃ±, jakie
zachodziÂ³y w jej procesach Â¿yciowych. Taki zapis jest dokonany siÂ³Â± pola magnetycznego mikro kropelki lub
pierwiastka wody. ZbiÃ³r zapisu Â³Â±czy w sobie stosownÂ± konfiguracjÃª Â¶wiatÂ³a i dÂ¼wiÃªku, jak rÃ³wnieÂ¿
wiÃªkszych czÂ±stek zagÃªszczonej materii. Charakter wzajemnej konfiguracji tych rzeczy, tworzy zapis Â¶wiadczÂ±cy
o tym, co dziaÂ³o siÃª w procesach Â¿yciowych komÃ³rki.
 
 Â Â Â Â Â  KomÃ³rki biologiczne posiadajÂ± rÃ³wnieÂ¿ wÂ³asne staÂ³e cechy, one wynikajÂ± z fizycznej budowy
wszystkich instrumentÃ³w komÃ³rki. Konstrukcja fizyczna zwiÂ±zana wÂ³asnym polem magnetycznym, bezustannie
emituje charakterystyczne dla siebie Â¶wiatÂ³o i dÂ¼wiÃªk. StaÂ³e cechy sÂ± zbiorem rodzajowych konfiguracji,
zÂ³oÂ¿onym z odpowiednich konstrukcji fizycznych, ktÃ³re bÃªdÂ± zawsze emitowaÃ¦ wÂ³aÂ¶ciwy dla siebie rodzaj
Â¶wiatÂ³a i dÂ¼wiÃªku. Taka emisja jest swego rodzaju wiÂ±zkÂ± informacyjnÂ±, ktÃ³ra Â¶wiadczy o rodzaju i stanie
komÃ³rki. Przechwycona przez wodÃª uzyskuje mniej lub bardziej trwaÂ³y zapis, ktÃ³ry moÂ¿e byÃ¦ przenoszony w
kaÂ¿de miejsce na ziemi.
 
 Â Â Â  Woda ze Â¼rÃ³deÂ³ gÂ³Ãªbokich (na przykÂ³ad oligoceÃ±ska) nie zawiera, lub zawiera skromniejszy zapis z
Â¿ycia komÃ³rek biologicznych. W zamian posiada w sobie zapisu uformowanego w Â¶rodowiskach magnetycznego
emitowanego przez mineraÂ³y, jakie otaczaÂ³y ja pod ziemiÂ±. Woda ta po prostu nie byÂ³a â€žuÂ¿ywanaâ€• przez
procesy biologiczne. Taka woda umoÂ¿liwia czÂ³owiekowi zdecydowanie lepszÂ± moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ oczyszczenia i
regeneracji, lecz nie przenosi informacji o jego potrzebach i stanie fizycznym.
 
 Â Â Â  Woda dziÃªki odpowiedniej nazwie stanu czy miejsca ma inny wpÂ³yw na Â¿ycie czÂ³owieka. Ten wpÂ³yw
moÂ¿e byÃ¦ korzystny lub szkodzÂ±cy. CzÂ³owiek bÃªdÂ±c istotÂ± w wiÃªkszoÂ¶ci zbudowanÂ± z wody podlega
prawom zachowania siÃª i dziaÂ³ania rodzajowego Â¶rodowiska wodnego. Swoim dziaÂ³aniem ksztaÂ³tuje
Â¶rodowisko wodne Â¶wiadomie lub nieÂ¶wiadomie, zmieniajÂ±c wÂ³asne otoczenie i ciaÂ³o. RÃ³Â¿ne stany
uksztaÂ³towanych Â¶rodowisk wodnych, bÃªdÂ± przywiesiÂ³y zamierzone lub niezamierzone, efekty dla czÂ³owieka.
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 Â Â Â  JednÂ± z form takiego ksztaÂ³towania jest nadawanie nazw rÃ³Â¿nym naturalnie istniejÂ±cym lub sztucznym
Â¶rodowiskom wodnym. PrzykÂ³adami sÂ± sÂ³owa: morze, rzeka, wodospad, woda gorÂ±ca, woda zimna, woda
Â¿ycia, pompa wodna, ciÂ¶nienie wody, fontanna. KaÂ¿de takie okreÂ¶lenie nadaje dodatkowy charakter wodzie i jej
Â¶rodowisku.
 Z takiego przydanego, lub uformowanego Â¶rodowiska wodnego, korzysta fontanna. Istota dziaÂ³ania fontanny, polega
na nadaniu ruchu wodzie, ktÃ³ra znajduje siÃª w okreÂ¶lonym miejscu. Charakter fizyczny fontanny wynika z jej budowy
i zastosowanych mechanizmÃ³w do tworzenia ciÂ¶nienia wody. SÂ± to widoczne cechy fontann, jednak w Â¶wietle
powyÂ¿szych informacji, fontanna jako Â¶rodowisko wodne posiada jeszcze inne niewidoczne cechy.
 
  KONSTRUKCJA FONTANNY 
 Â Â Â  W kaÂ¿dym instrumencie, rodzaj wysyÂ³anej informacji zaleÂ¿y od rodzaju materiaÂ³u i konstrukcji jego
budowy. Fontanna jako instrument jest najbardziej bliska biologii, bo materiaÂ³, z ktÃ³rego jest skonstruowana to przede
wszystkim woda. Dlatego tak dobrze i harmonijnie odbiera sygnaÂ³y z otaczajÂ±cego jÂ± Â¶rodowiska biologicznego i
jest komunikatorem wÂ³aÂ¶ciciela fontanny z zewnÃªtrznym Â¶rodowiskiem. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja
pozwala na to, Â¿eby potrzeby wÂ³aÂ¶ciciela fontanny skuteczniej byÂ³y realizowane. Proces realizacji potrzeb
wÂ³aÂ¶ciciela fontanny, nie wynika z jego woli, tylko ze stanu jego Â¶wiadomoÂ¶ci i charakteru dziaÂ³ania, cech, ktÃ³re
woda moÂ¿e przejÂ±Ã¦ z jego postaci fizycznej.
 
 Â Â Â Â Â Â  Przebieg takiego procesu odbywa siÃª wedÂ³ug naturalnego zachowania siÃª wody na planecie gdzie
istnieje biologia. WiodÂ±cymi instrumentami w takich procesach, sÂ± oddziaÂ³ywania pÃ³l magnetycznych
zwiÂ±zanych ze Â¶rodowiskami wodnymi i klimat planety. W Â¶rodowiskach wodnych sÂ± zapisywane informacje,
ktÃ³re z kolei wraz z wyparowanÂ± woda bÃªdÂ± przenoszone w rÃ³Â¿ne miejsca na caÂ³ej planecie. Woda, ktÃ³ra
posiada informacje z miejsca jej poprzedniego Â¶rodowiska, przekaÂ¿e je w tym Â¶rodowisku, ktÃ³re jÂ± absorbuje w
nastÃªpnej kolejnoÂ¶ci.
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